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 سخن آغازین

األمین وعلی آله وأصحابه  والسالم علی الهادي ةالمین والصالالحمد هلل رب الع

 .وأتباعه أجمعین

ی خردمندان، این است که هر ادعایی باید دلیل داشته ز نکات مسلَّم از نظر همهیکی ا

سهت کهه آن را   شهرو  و عناصهری  نامند کهه دارای  یرا از آن جهت دلیل م «دلیل»باشد. 

 آید.شمار نمیبه دلیل معتبر و قابل قبولی  ،گرداند؛ و گرنهی این نام میشایسته

انسهان بها تمهام اصهول آن      یتهرین ادعها، عقیهده   چنین امری مسلَّم است که بزرگهم

ی عقیهده  سان ساختمانی بر روی پایهه به که  -باشد؛ و اصول شریعت یا احکام شرعیمی

 ی بعد قرار دارد.از نظر اهمیت در مرحله -ا شده استبن

تهرین و  ترین ادعاست، دالیل مربو  به آن نیز بایهد از مههم  که این ادعا بزرگ آنجااز 

سان بتوان به ترین دالیل باشد و هیچ شک و گمان و احتمالی به آن راه نیابد تا بدیندقیق

طور کامل اعتماد نمود؛ و گرنه در صورتی به ست، یدین که مبتنی بر پایه و اساس استوار

که شک و احتمال به اصول دین راه یابد، بدین معناست که دین، از اساس محهل شهک و   

؛ نهه شهک و   اسهت تردید است؛ و چنین دینی، دین نیست؛ زیرا مبنای دین، قطع و یقهین  

 تردید یا احتمال.

آن دسته از مسایل فرعهی کهه    یی شرو  ادلهدانید، در دین ما دربارهطور که میهمان

ی سهایر  گیهری و تأکیهد گردیهده کهه دربهاره     قدر سختای هستند، آندارای اهمیت ویژه

ی شههادت یها   گیری نشده است؛ به عنوان مثهال: در زمینهه  همه تأکید و سختمسایل، آن

 ی مهمهی ی مسألهست؛ اما دربارهی عموم مسایل، گواهی دو نفر کافیگواهی دادن درباره

همانند زنا عالوه بر اینکه تعداد گواهان به چهار نفر افزایش یافته است، شاهدان بایهد بهه   

ی عینِ این عمل زشت گواهی دهند؛ زیرا در چنهین گهواهی یها شههادتی، خطهر      مشاهده
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داریِ آنهان  رسانی به آوازه و وضعیت دینتهمت یا به بازی گرفتن آبروی متهمان و آسیب

 یان است.و حتی سرنوشتشان درم

به میهان آیهد کهه     سازی همانند اصول دینتر و سرنوشتگاه که موضوعِ مهمآری؛ آن

ی مسهلمانان یها   ارتبا  مستقیمی با بهشتی یا دوزخی بودن انسان دارد یها او را در جرگهه  

باشهد،  ای در دنیا و آخرت مهی ساز مسایل و احکام ویژهدهد و خود، زمینهکافران قرار می

یابهد؛ امها   ای مهی و  الزم برای اثبات چنین اصولی، جایگاه و اهمیهت ویهژه  عناصر یا شر

ی گویی به این پرسش، موضوع کتابچهه پاسخرسند؟ گونه به ثبوت میچنین اصولی، چه

 باشد.پیشِ رویتان می

نهایت حهایز اهمیهت اسهت؛ زیهرا حفاظهت از دیهن در برابهر        شناخت این اصول، بی

پذیر نیست؛ آن هم های فراوانی که رواج یافته است، امکانیها یا نوآوراضافات و بدعت

 -تر مسهلمانان، هرکهه  در شرایطی که در غیابِ این موضوع بسیار پُراهمیت از اذهان بیش

هرچه بخواهد، با دالیلی واهی و سست به دیهن   -در هر سطحی از جهل و ناآگاهی باشد

ا استناد به بخشی از یک آیهه، اصهول   ها بآورتر از همه اینکه برخیدهد! شگفتنسبت می

پایه، جیبِ شمار فراوانهی از  اند و با یک موضوع خودساخته و بیمهمی ساخته و پرداخته

تهر اینکهه بهر    اند! و بهاز عجیهب  اطالع را خالی کرده و مبالغ هنگفتی به جیب زدهمردم بی

مِ دیهن،  ریشهه، حرمهت نهاموس مهردم را شکسهته و از آنهان بهه نها        اساس یک سخنِ بی

اند های دروغینی را به ائمه نسبت دادهسادگی روایتبه اند! در این میان سوءاستفاده کرده

هها  سهان عقایهد و اخهالق میلیهون    اند! بدینچه میلشان بوده، بر احادیث نبوی افزودهیا آن

ه و ها و اموالشان به یغما رفترو به تباهی نهاده و در اتحادشان خلل آمده و عقل ،مسلمان

داننهد؛ در  های نوپیدایی پدیدار شده است که خود را به اسالم منتسهب مهی  ها و فرقهدین

ها و خرافات گرفتارند و از ساحل امن این دین بزرگ، صورتی که در قعرِ منجالب بدعت

 ی زیادی دارند.فاصله



 1 سخن آغازين

چنین به پرسش دیگری که نزدیهک بهه پرسهش نخسهت اسهت، پاسهخ       ب همااین کت

تواندد  نخوانده که هیچ دانشی ندارد، میگونه يک فرد عامی و درسهچنکه: دهد؛ ایمی

و  تشدخی  دهدد؟   يکدديرر بدون کمک گرفتن از علما، اصول حد  و بالدر را از   

ی شبهات رهایی یابد و با آرامش و اطمینان کامل به ساحل امهن دیهن   سان از ورطهبدین

 برسد؟

در قوت و ظرافت و انسجام کهاملش، از   در قرآن کریم، قانونی اصولی وجود دارد که

قانونِ ی قوانین ریاضی برتری دارد؛ زیرا مانَد، بلکه بر همههر جهت به قوانین ریاضی می

سهواد، و عهالم و عهامی قابهل     برای همگان، اعم از: باسواد و بهی  ست کهیواضح و روشن

ی اساسهیِ دیهن،   قضهیه ی اصولی یا سادگی بر هر مسألهبه توان آن را باشد و میدرک می

شهود،  چه به دیهن نسهبت داده مهی   آسانی و قاطعانه، تشخیص داد که آنبه تطبیق نمود و 

 درست است یا نادرست.

شهود، از  چه که به نامِ دین مطرح میازش و ارزیابیِ مسایل دینی یا آنسان در پردبدین

ی فراوانی دارند، ی فاصلهکه از این قانون ربانهای طوالنی کاری و پرداختن به بحثگزافه

 شویم.نیاز میبی

تهرین  ترین و بزرگمهم بررا  ی پراهمیتی پیش رویتان، این قانون یا قاعدهدر کتابچه

سان بهه میهزان   ام تا بدینی امامت از منظر شیعیان، مطابقت دادهاصول دین و نیز بر عقیده

بریم و دریابیم کهه چهه انهدازه،    مینهایت مهم پی ی بینیاز خویش به این قانون یا قاعده

 گرداند.جویی آسان میرسیدن به حق و حقیقت را برای هر حقیقت

اید که در هر مسیر مهمی، پاسگاهی به عنوان ایست بازرسی وجود دارد آیا دقت کرده

کنند و تنها به کسهی کهه مهدارک    انجام وظیفه می آنجاگیر در و مأمورانی جدی و سخت

 دهند؟ی عبور میهای مشخصی داشته باشد، اجازهیشناسایی و ویژگ

سهت بازرسهی در برابهر    ی اصول دین، هماننهد همهین ا  ادله شناختِ شرو  مربو  به

ی مسهیر  ان نهادان اسهت کهه آنهان را از ادامهه     گهذار ستیز یا بهدعت ی تزویرگران دینهمه



 روش قرآن در اثبات اصول   8

حمایهت ایهن دیهن     دهد که خود را به مرزهای مهورد دارد و اجازه نمیافکنی بازمیشبهه

 -ست و مدارک شناساییِ اصهلی ها، قُالبیینبزرگ برسانند؛ زیرا هویت یا سند شناساییِ ا

 ندارند. -یعنی دالیل درست، محکم و اصیل دینی

ی خواننهده و همهه  ]متهرجم،   خواهم که ایهن کتابچهه را بهرای نگارنهده،     می از اهلل

 مسلمانان، سودمند بگرداند. آمین.

 



 
 
 

 در اثبات اصول دینروش قرآن 

بهه  ، عقایدی همانند توحید و نبوت و معاد است کهه مبنهای ایمهان    اصولمنظور ما از 

گهردد؛ و  ی اسالم خهارج مهی  آید و کسی که انکارش کند، کافر است و از دایرهشمار می

طور احکام اساسیِ دین، از قبیل: نماز، روزه، حج، زکات و جهاد؛ و نیز حرام بهودن  همین

 و کارهای زشتی چون: زنا، دزدی، دروغ و قتل. فواحش

اهلل متعال برای امور یا اصول یادشده، دالیلی در کتاب خود آورده است که با وجود 

پذیر نیست؛ زیرا نصوص چنین دالیلی، انکار یا تأویل این اصول و احکامِ اساسی، امکان

ر هیچ جایی برای انکار یا قدری فراوان و واضح و روشن است که دیگبه ها، مربو  به آن

 «ةالثبوت والدالل قطعي»ها آن را ست که اصولیماند؛ این، همان چیزیتأویل باقی نمی

 شود.ی اسالم خارج میرو هرکه انکارش کند، کافر است و از دایرهنامند. از اینمی

ن اسهت  بنابراین اعتقاد به هر مسأله، یا ایمان به هر اصلی از اصول شریعت، مستلزم ای

و خهالی از هرگونهه    الداللهکه آن مسأله یا اصل، در قرآن کریم با نصوص واضح و قطعی

یا ایمان به چنین اصلی، روا نیست؛  ،احتمالی، بیان شده باشد؛ وگرنه اعتقاد به چنین مسأله

 باشد؟اما آیا امامتی که امامیه به آن اعتقاد دارند، دارای این شرایط می

تر با اسالم آشنا نبوده است، بخواهد اسهالم  ند و هوشیار که پیشاگر یک انسان خردم

تقهاد و  یابد که اصهول اع درمی به قرآنی گذرا ی قرآن بشناسد، با نگاهرا از طریق مطالعه

سهت کهه ایهن    ترین نکهاتی ها و اساسیردیم، جزو اولویتمشتر براحکام اساسی که پیش

ی این ها و دالیل فراوانی دربارهنمونهر قرآن دخواند؛ زیرا به سوی آن فرامیبزرگ کتاب 

هم دالیل روشن و واضحی کهه ههیچ احتمهالی بهه آن راه     خورد؛ آنبه چشمش می موارد

 ندارد و بارها تکرار شده است و ظاهر متنش قابل تأویل نیست.

 اما...
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را از  «تامامه »تواند چیزی به نام ...اگر انسان بارها قرآن را مطالعه و بررسی کند، نمی

سان اطاعت به به نام علی یا حسن عسکری در آن بیابد که طاعتش  «امامی»آن درآورد یا 

ی قهرآن بهه ایهن    تواند با مطالعهچنین نمیواجب باشد؛ هم اهللبرداری از رسولو فرمان

 1نتیجه برسد که امامان مورد ادعای شیعه، معصومند.

                                                           
ِمنِیَن مُ ـَكاَن أَِمیُر ال  »روایت کرده است:  -جعفر صادق -( از ابوعبداهلل1/121کلینی در اصول کافی ) -1 ؤ 

َمن  أَن َكَر َذلَِك َكاَن َكَمن  أَن َكَر  ]وعدد البقیة[...َحَسُن )علیه السالم( إَِماماً ال ـ)علیه السالم( إَِماماً ثُمَّ َكاَن 

ِرفَةَ َرُسولِِه )صلى َّللا علیه وآله  ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى َوَمع  ِرفَةَ َّللاَّ  امیرالمؤمنین». یعنی: «(]وسلم[َمع 

گاه سایر امامان را برشمرد و افزود:  هرکه این را انکار کند، همانند ]و آن م بود و سپس حسناما

 «!ست که معرفت خداوند تبارک وتعالی و رسولش را انکار کرده استکسی
ِ )علیه السالم( قَالَ و َذرُ  ال يََسُع النَّاَس إاِلَّ » :َعن  أَبِي َعب ِد َّللاَّ ِرفَتُنَا َو ال يُع  النَّاُس بَِجَهالَتِنَا َمن  َعَرفَنَا  َمع 

نَا َكاَن َضاال ً  ِرف نَا َو لَم  يُن ِكر  ِمناً َو َمن  أَن َكَرنَا َكاَن َكافِراً َو َمن  لَم  يَع  ِجَع إِلَى ال   َكاَن ُمؤ  . «هَُدىـَحتَّى يَر 

ن ما معذور نیستند؛ برای مردم روا نیست که ما را نشناسند و در نشناخت»گوید:  یعنی: ابوعبداهلل

باشد؛ و هرکس ما را نشناسد و که ما را انکار کند، کافر میهرکه ما را بشناسد، مومن است و آن

 «.انکارمان نکند، گمراه است تا آنکه به سوی هدایت برگردد...

اعتقادنا في األنبیاء والرسل واألئمة والمالئكة صلوات َّللا علیهم أنهم »ابن بابویه قمی گوید: 

معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم ال يذنبون ذنبا، ال صغیرا وال كبیرا، وال يعصون َّللا ما 

من جهلهم و عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم نفىمن و أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون

ال  والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، اعتقادنا فیهم أنهم موصوفون بالكمال والتمامفهو کافر و

ی انبیا و اعتقاد ما درباره». یعنی: «وال جهل يوصفون في شئ من أحوالهم بنقص وال عصیان

ها از هرگونه پلیدی و گناهی پاک و معصومند فرستادگان االهی و ائمه و فرشتگان، این است که آن

ی کنند و همهشوند و از اوامر االهی سرپیچی نمیو مرتکب هیچ گناه بزرگ و کوچکی نمی

که آنان را آندهند. هرکه بخشی از عصمتشان را انکار کند، آنان را نشناخته و دستوراتش را انجام می

نقص، ی آنان، این است که معصومند و به صفات کمال، و بی. و اعتقادمان دربارهنشناسد، کافر است

یک از احوال هیچی امور خویش از ابتدا تا انتها، آگاهی دارند و در باشند و به همهموصوف می

، ابن بابویه قمی، چاپ العلمیۀ، 07اإلعتقادات، ص «! وندشخود، دچار نقص و عصیان و جهل نمی

 رضا مازندرانی.تحقیق: غالمهه؛ به4141قم، 
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رسهد؛ زیهرا در   نین پنداری به ذهن انسان نمیی قرآن، به هیچ عنوان چآری؛ با مطالعه

قرآن هیچ ذکری از امام و امامت مورد ادعای شیعیان نیسهت و در قهرآن ههیچ دلیلهی در     

 باره وجود ندارد!این

هها معتقهد   ست که خارج از نصوص قرآنی به آناین عقاید و امثال آن، جزو باورهایی

اند تا با تکله  و هرطهور کهه    کوشیده و اند و سپس خویشتن را به زحمت انداختهگشته

ابتدا به چیزی اعتقاد پیدا کرده شده، نصی در تأیید پندارشان پیدا کنند! به عبارت دیگر: 

زحمهت نهدارد؛    هیچ کسکردی، برای چنین روی اند!و سپس در پی يافتن دلیر برآمده

و تراوشهات  ی گمراهان و اهل بدعت است که ابتدا به پندارهای شخصی بلکه روش همه

شوند و سپس برای تأیید توهمات و تصورات ذهنی خهویش، در  ذهنی خویش معتقد می

 پردازند.میان نصوص به جستجوی دلیل می

 بودن دلیل بر باور مقدم* 

اما اهل حق معتقدند که دلیل و استدالل بر عقیده، مقدم است؛ لذا اهل حق، دلیل را 

های ای بر فرمودهدر هیچ عقیده دانند. یعنیمی ی دلیلاصل؛ و اعتقاد را تابع و نتیجه

ی دلیل قرار ای را بر پایههر عقیده کنند؛ بلکهدستی نمیپیش متعال صریح پروردگار

رسند و مانند اهل بدعت نیستند که به یک عقیده یا باور می ،دهند و بر اساس استداللمی

آیند. اهلل متعال فتن دلیل برمیکنند و سپس در پیِ یاابتدا به چیزی اعتقاد پیدا می

 فرماید:می

                                     

 . 1 ]الحجرات:

تی نکنید؛ و دسگاه و در هیچ کاری( فراروی اهلل و پیامبرش پیشای مؤمنان! )هیچ»

 .«یقین اهلل، شنوای داناستبه تقوای اهلل پیشه سازید. 
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اش توان چنین اعتقاداتی را که هیچ نص صریحی از قرآن دربارهگونه میپس چه

وجود ندارد، جزو اصول دین برشمرد و هرکه را انکارش کند یا آن را نشناسد، تکفیر 

 نمود؟!

ی توحید و نبوت و معاد و یحی دربارهچرا قرآن کریم آکنده از نصوص قطعی و صر

گونه احتمال و ابهامی در نصوص مربو  به این مسایل نیست؛ نماز و زکات است و هیچ

هیچ  -همه اهمیت و منزلتی که نزد شیعیان داردبا این -ی پنداری چون امامتاما درباره

 در قرآن کریم نیامده است؟!! یروشنقطعی و دلیل 

 ، به این است که احتمال به آن راه نیابدصحت و اعتبار دلیل* 

هر دلیلی که احتمال به آن راه یابد، استدالل به آن »گوید: ست که میای اصولیقاعده

 فرماید:ی اهلل متعال است که می؛ این، معنای فرموده«باطل است

                             

                                  عمران:]آل  

صی آیات روشن و مشخ ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و هستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 «.آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می

       الدالله و روشنی هستند که ؛ یعنی: بخشی از قرآن، آیات قطعی

 ها راه ندارد. احتمال به آن      :اند ، آیات متشابهقرآن بخش دیگرِ؛  یعنی

 فرماید:و نیز می شود.ها چندین معنا برداشت میاند و از آنکه  چندوجهی

                      :82]النجم  
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راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ به کنند. و و تنها از گمان پیروی می»

 «.سودی ندارد

 رو های فراوان، از هر سو با اعتراضتراشندامامیه برای اصول خویش میهر دلیلی که 

أیید اصول خویش ارائه ها از یک نص برای تشود؛ بلکه غالبا مفهومی که آنرو میبه 

سختی و با تکل ، به ذهن به ی زیادی دارد و تنها دهند، با مفهوم اصلیِ نص، فاصلهمی

آید که چنین مفهومی از نص مورد نظرشان، قابل تر پیش میکند و کمانسان خطور می

ظن »دهند، در بهترین حالت، برداشت باشد؛ بلکه برداشتی که از نصوص ارائه می

 «ظن راجح»عقیده با  ست کهاین، در حالیاست که هیچ وجهی از ترجیح ندارد!  «مرجوح

امکان دارد گونه شود، چه رسد به اینکه با ظن مرجوح به ثبوت برسد! پس چهثابت نمی

 تر از ظن مرجوح، ثابت شود؟!ای با کمکه عقیده

ماعیلیان در هها و اسه  های گمراه و باطل، حتهی بههائی  ی فرقهست که همهاین، روشی

کهردی در  داند، چنین رویای که خود را به اسالم منتسب میفرقه هراند؛ بلکه پیش گرفته

کند که پندار و دالیل خود را خارج از قرآن بدانهد؛ حتهی   ی دلیل دارد و جرأت نمیارائه

 برای یهود و نصارا نیز این امکان وجود دارد که در برابر مسلمانان در پهیِ آیهات متشهابه   

 هایی از این دست را ذکر خواهیم کرد.شاءاهلل نمونهبرآیند که ان
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 رسانی( و ثابت کردنخبر دادن )اطالع -7و5

فرماید، فقط به اصول عقیده را ذکر می دهد که وقتی اهلل متعالی قرآن نشان میطالعهم

کند؛ بلکه ضمن خبر دادن از یک سنده نمیی آن اصل برسانی دربارهذکر حقیقت یا اطالع

 دارد.بر صحت آن بیان مینیز حقیقت، دلیل عقلی 

ههای قرآنهی نیسهت؛    بنابراین نصوص مربو  به اصول عقیده، مجرد اخبار یا گهزارش 

سهان روش  ست که همراه آن، دلیل صحتش نیز ذکر گردیهده اسهت. بهدین   بلکه اطالعاتی

 باشد:به دو روش میقرآن کریم در طرح اصول عقیده، 

 یا ذکرِ هر اصل رسانیخبر دادن و اطالع. 

 .ذکر دلیل و اثبات آن اصل 

 تکرار -5

شود؛ تا ی هر اصل تکرار میرسانی و ذکر دلیل، آیات فراوانی دربارهدر کنار اطالع

آیات اعتقادی،  گرِست که پژوهشرسد. این، سومین حقیقتیکه گاه به صدها آیه می آنجا

 کند.شنی مالحظه میروبه 

گوید، به یک یا دو آیه بنابراین قرآن کریم هنگامی که از اصول اعتقادی سخن می

ای دیگر از آیه چهارمِیا یک یکجایک آیه از  کند؛ چه رسد به اینکه نص ِبسنده نمی

طور که روش شیعه در اثبات امامت همانگر یک اصل اعتقادی باشد! جایی دیگر، بیان

ی هر یک از اصول اعتقادی، در صدها آیه خالصه اینکهباشد! گونه میایشان، اینمورد ادع

 .گردیده استروشن و قطعی، بیان و ثابت 
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 وضوح و روشنی کامل یا قطعی -4

روشنی، هر یک از به و  اندالداللهحقیقت، این است که چنین آیاتی قطعیچهارمین 

گونه تأویلی برای برگرداندن معنای که جای هیچ ایگونهبه دارند؛ اصول عقیده را بیان می

. این وضوح، از ها به مفهومی دیگر وجود نداردیک از این آیات یا  انتقال مفهوم آنهیچ

 باشد:دو جهت می

ای که مفهومی غیر از مفهوم ظاهریِ گونهبه وضوح لفظی و روشن بودن معنا؛  يکم:

فتح که از رسالت پیامبرمان، محمد ی سوره 15 ی؛ مانند آیهرسدبه ذهن نمیآن 

  فرماید:می که اهلل آنجادهد؛ خبر می مصطفی        :محمد، »؛ یعنی

ی فرستاده دارد که محمدروشنی بیان میبه الدالله، قطعی این لفظِ«. ی اهلل استفرستاده

 اهلل متعال است.

 ی هر یک از اصول.معنا دربارهمسو و ههم فراوانی و کثرت آیاتِ دوم:

 -که عبارتند از: خبر دادن، ثابت کردن، تکرار و وضوح کامل -این حقایق چهارگانه

پارچه، در بیان اصول اعتقادی مشاهده سو و یکبه صورتی هم در همه جای قرآن

 شوند.می

و روایت ی این باب هستند؛ اینکه عقل البته دو حقیقت دیگر نیز وجود دارند که ویژه

یک از اصول عقیده نیستند؛ طور مستقل، منشأ هیچبه آثار و روایات( )احادیث نبوی یا 

ی اثبات هر اصل عقیدتی این است که در قرآن کریم طور که بیان شد، الزمهبلکه همان

 آمده باشد. در چارچوب حقایق ذکرشده،

چه که در قرآن ت آنر باب اصول، به تأکید و تقوینقش عقل یا احادیث و روایات د

باشد؛ البته جزئیات یا فروع و تفاصیل مربو  به اصول کریم ثابت شده است، منحصر می

ی این کتابچه شاءاهلل، در ادامهشده در قرآن، در احادیث نبوی بیان گردیده است و انثابت

 ی اختصاصی عقل و سنت خواهیم پرداخت.فهیبه نقش و وظ



 
 
 

 گانهبر این حقایق چهار الیلید

دی که محور اصلیِ قرآن کریم است، عبارتند از:  الوهیت، نبوت و معاد؛ یا اصول اعتقا

 و روز واپسین. ایمان به وحدانیت اهلل متعال و نبوت محمد

 وحدانیت اهلل -5

سان بر دهد که هیچ معبود برحقی جز اهلل وجود ندارد و بدینآن کریم، خبر میقر

 گونه که در آیات ذیل آمده است:کند؛ همانتأکید می (َّللا إال إله )=ال ی توحیدکلمه

              [:822 البقرة  

 «.اهلل؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد»

              :9 ]محمد  

 «.داردپس بدان که معبود راستینی جز اهلل وجود ن»

       [9 :اإلخالص  

 .«باشد(بگو: او، اهلل یکتاست )که در ذات و صفاتش، یگانه می»

           :9 ]الحشر  

 «.اوست اهلل، ذاتی که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد»

                     [:96 البقرة  

است که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛  یگانه معبودیمعبودتان، و »

 «.مهربان بخشنده)پروردگارِ( 

            [28 :إبراهیم  
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 «.او یگانه معبود برحق است»... 

                           [29 نحل:ال  

 «.و اهلل فرمود: دو معبود انتخاب نکنید. جز این نیست که او یگانه معبود برحق است»

           [66 عنکبوت:ال  

 «.و معبود ما و معبود شما، یکی است»

از سوی دیگر، قرآن کریم پس از  .باره وجود دارداوانی که در اینو دیگر آیات فر

دالیلی برای اثبات این  که معبود برحقی جز اهلل وجود ندارد،دهد اینکه بارها گزارش می

 گونه که در آیات ذیل آمده است:کند؛ همانحقیقت ذکر می

              [88 :نبیاءاأل  

گمان آسمان و زمین تباه اگر در آسمان و زمین معبودانی جز اهلل وجود داشتند، بی»

 «.شدندمی

                             [رسرا اإل: 

68  

معبودان دیگری با پروردگار بودند، در این  گویند،گونه که )مشرکان( میبگو: اگر آن»

 .«جستندسوی صاحب عرش می ( راهی بهطور قطع )معبودان باطلبه صورت 

            8                      

          [نونمؤمال: 9  

اهلل، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با او نیست. )اگر جز این بود( هر »

 .«جستندبرتری می یکدیگربرد و بر سوی خود( میبه هایش را )معبودی آفریده

                    [فاطر:   



 59 داليلی بر اين حقاي  چهارگانه

دهد، وجود ای جز اهلل که از آسمان و زمین به شما روزی میفرینندهآیا خالق و آ»

 «دارد؟

                  طور]ال: 2  

 «اند؟اند یا خودشان آفرینندهآیا بدون آفریدگار، آفریده شده»

                                      

                                   

               [88-89 :بقرةال  

ای مردم! پروردگارتان را پرستش کنید؛ همان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده »

ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آسمان را است. باشد که پرهیزکار شوید. 

فرستاد و با آن، انواع راشت، و از آسمان برایتان آب فروچون( سقفی باالی سرتان براف)هم

د، برای اهلل دانیها را به ثمر رساند تا روزیِ شما باشد. پس دانسته و در حالی که میهمیو

 .«شریکانی قرار ندهید

                [982 ت:صافاال  

 «کنید؟خوانید و بهترین آفریدگار را رها میرا می «بعل»آیا بت »

                         8      

 6             6        8        

     [82 :الروم  

ایم، با زند؛ آیا بردگانتان در آنچه نصیبتان کردهان از حال خودتان مثال میاهلل( برایت»)

گونه که از ها با هم برابر باشید و همانترتیب که شما در داراییشما شریکند؛ بدین
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سان آیات خود را نیز بیم داشته باشید؟ بدینها این ی دیگر شریکانتان نگرانید، ازناحیه

 «.کنیمیبرای خردمندان بیان م

                           

               [9 :فاطر  

ند. ی خرما نیز نیستخوانید، مالک پوست نازک هستهو آنان که جز اهلل )به فریاد( می»

شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را ی شما را نمیاگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته

 .«دهندنمی

 و دیگر آیاتی که در این باب، فراوان است.

کنید که این آیات به صورتی قطعی و واضح بر وحدانیت اهلل روشنی مشاهده میبه 

یک از این توان هیچود ندارد یا نمیای که امکان انکارش وجگونهبه متعال داللت دارند؛ 

 ها حمل نمود.آیات را بر مفهومی غیر از مفهوم ظاهریِ آن

ی  اثبات اصول در زمینه ی قرآنیو حقایق چهارگانه هاشاخصی همه سانبدین

باشد، بلکه تمام وحدانیت اهلل متعال، کامال منطبق میبر عقیده، بر این اصل بزرگ یعنی 

های قرآن کریم دقیقا به همین روش و با شاخصدهد؛ یقت گواهی میقرآن بر این حق

 دارد:را نیز بیان می ، یعنی نبوت محمدیک اصل بزرگ دیگریادشده، 

 نبوت محمد -7

باره، در بسیاری از آیات قرآن آمده رسانی در اینیا اطالع نبوت محمد خبر دادن از

 است؛ از آن جمله:

        :8 ]الفتح  

 «.ی اهلل استمحمد، فرستاده»

                    :966 ]آل عمران  
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 «.انداند که در گذشتهو محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده»

           :یس[   

 .«تو از فرستادگانِ )اهلل متعال( هستی... که »

                                    

                                    

  : 6 ]الص  

راستی من، به اسرائیل! و زمانی )را به یاد آورید( که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی»

ی اهلل به سوی شما هستم، در حالی که آنچه را که از تورات فراروی من است، فرستاده

دهم. پس آید و نامش احمد است، مژده میپس از من میکنم و به پیامبری که تصدیق می

، گفتند: این، جادوی های آشکار نزدشان آمدها و نشانه( با معجزههنگامی که )احمد

 .«آشکاری است

                                      

               :8 ]محمد  

و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل »

 )اهلل(ایمان آوردند،  ؛است و از سوى پروردگارشانو راست  حق)یعنی قرآن( که  شده

 .«دهدسامان میکارشان را عیت و وضبخشد و یگناهانشان را م

 ی دیگر.طور صدها آیههمینو 

کنند؛ های عقلی، ثابت میرا با برهان سپس آیاتی دیگر، صحت نبوت محمد

 گونه که در آیات ذیل آمده است:همان
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   8                             

          [8 :البقرة  

ایم، شک و تردید دارید، پس ی خویش نازل کردهدر مورد آیاتی که بر بنده چنانچهو »

 .«گویید، یک سوره همانند قرآن بیاوریداگر راست می

﴿                            

  66-66 الحاقة:]

شدت به بست، او را با دست راست و اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می»

 «.کردیمگرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع میمی

                             

          :90 ]النحل  

گویند: این آیات را انسانی به پیامبر آموزش ها )=کافران( میدانیم که آنما می»

دهند، عربی نیست و به او نسبت می دهد. در حالی که زبان کسی که )آموزش قرآن را(می

 «.این قرآن به زبانی عربی فصیح و روشن است

               6              6        

       :96 ]یونس  

خواندم و او نیز شما را به آن آگاه ست، آن را بر شما نمیخوابگو: اگر اهلل می»

 «اندیشید؟ام. آیا نمیتر عمری در میان شما بودهکرد. من، پیشنمی

          :األحقاف[   

 «.ی نوظهوری نیستمبگو: من از میان پیامبران، پدیده»
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                         6           

   :66 ]سبأ  

دور از تعصب( و به به دهم که دوتا دوتا )و با هم و بگو: تنها شما را یک اندرز می»

اه بیندیشید؛ رفیقتان گتنهایی )و با تفکر و بازبینی در خویشتن( برای اهلل برخیزید و آن

 «.گونه جنونی نیستدچار هیچ

را اثبات و از آن دفاع  کثرت نبوت محمدبه به همین منوال، آیات قرآن پیاپی و 

ای که دیگر هیچ راهی برای نفوذ شک به قلب مسلمان، بلکه به قلب هر گونهبه کنند؛ می

ن، همان دو شر  سوم و ماند. و ایباقی نمی ی رسالت محمدانسان منصفی درباره

ی شرو  و سان همهچهارم ]یعنی تکرار و وضوح کامل و قطعی  است. بدین

، است عقیده، بر دومین اصل از اصول عقیده که همان نبوت محمد های اثباتِشاخص

سومین اصل عقیده، یعنی آخرت و روز واپسین، منطبق  طور که بریابد؛ همانانطباق می

 گردد:می

 پسین )آخرت(روز وا -5

گونه که در آیات ذیل آمده اند؛ همانبسیاری از آیات قرآن، از روز واپسین خبر داده

 است:

         [6 :لفاتحةا  

 «.مالک روز جزا»... 

             [6 :لبقرةا  

 «.و به آخرت یقین دارند»
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      [82 :لبقرةا  

ورزید؟ در صورتی که شما مردگانی )بدون حیات( بودید و گونه به اهلل کفر میچه»

کند و بار دیگر شما را زنده می میراند وندگی بخشید و پس از آن شما را میاهلل، به شما ز

 «.شویدسپس به سوی او بازگردانیده می

                              

   [98-90:المطففین  

جز  وکنند. کنندگان! آنان که روز جزا را انکار میذیبدر آن روز وای به حال تک»

 «.کنندینم بی( آن )روز( را تکذیستمکاران گنهکار )کس

                    [80:السجدة  

 «.بچشید کردید،شود: عذاب آتشی را که انکارش میو به آنان گفته می»

                                 

  96:لروم]ا

اند، همیشه در و دیدار آخرت را انکار کرده ما ولی کسانی که کفر ورزیده و آیات»

 .«عذاب خواهند بود

آیات، دالیلی عقالنی برای اثبات آخرت، ذکر گردیده است؛ از آن  و در بسیاری از

 جمله:
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                            [یس: 2-

28  

کند؟ بگو: همان ذاتی آن را زنده های پوسیده را زنده میگفت: چه کسی استخوان ...»

کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر آفرینشی داناست. ذاتی که از درخت سبز، می

 ها و زمین را آفریدهکنید. آیا ذاتی که آسمانآتش روشن می ،آتش پدید آورد و شما با آن

تواند( و او آفریدگار را بیافریند؟ آری؛ )میها این ، توانایی آن را ندارد که ماننداست

گوید: به آن می داناست. شأن او، این است که چون )پیدایش( چیزی را اراده کند، فقط

 .«شوددرنگ موجود میبی و« وجود شوم»

                                

                      ﴾ [4-1: القيامة  

خورم. آیا انسان گر قسم میکنم؛ و به نفس سرزنشبه روز قیامت سوگند یاد می»

هایش را را جمع نخواهیم کرد؟ آری؛ )استخوان هایشکند که ما هرگز استخوانگمان می

 «.جمع خواهیم کرد(؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را مرتب کنیم

 فرماید:که می آنجاتا 

﴿       2                            

                                 

 ﴾[:القيامة 6- 60  

نبود که در  «منی»ای از آیا نطفه شود؟هدف رها میکند که بیآیا انسان گمان می»

به صورت خون بسته درآمد و )پروردگار، او را( آفرید و سپس  شود؟ریخته می «رحم»

آیا این پروردگار، تواناییِ ی مرد و زن را آفرید. ن، دو گونهگاه از آآن موزونش ساخت.

 «آن را ندارد که مردگان را زنده کند؟
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                 [2-2 :الحج  

ی رستاخیز شک و تردید دارید، پس همانا ما، شما را از خاک و ای مردم! اگر درباره» 

گوشتی با آفرینش کامل یا گاه از نطفه و به همین ترتیب از خون بسته و سپس از پارهآن

ها ناتمام آفریدیم تا برای شما روشن نماییم )که ما توانایی برانگیختن را داریم(. و جنین

گاه شما را به داریم و آنها نگه میرا تا زمان مشخصی که خواستِ ماست، در رحم

آوریم تا به حد رشد و بلوغتان برسید. و برخی از شما )زودتر( صورت طفلی بیرون می

ه پس از علم و دانشی که رسند؛ چنانکو ناتوانی عمرشان می میرند و برخی به فرتوتیمی

بینی و چون آب باران بر آن دانند. و زمین را خشک و مرده میاند، دیگر چیزی نمیداشته

کند و انواع گیاهان زیبا و باطراوت آید و رشد مینازل کنیم، به جنبش و حرکت در می

کند و رویاند. چرا که اهلل، همان پروردگار حق و راستین است و او، مردگان را زنده میمی

ست و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و مدنیو رستاخیز، آاو بر هر کاری تواناست. 

انگیزد. و برخی از مردم، بدون هیچ دانش گمان اهلل، کسانی را که در قبرها هستند، برمیبی

 .«پردازندی اهلل به جر و بحث و مجادله میگری دربارهو رهنمود و کتاب روشن

روز واپسین روشن، بر  ی دیگر، به طور واضح وصدها آیه ها وطور دهو همین

داللت دارند؛ بدین ترتیب وقوع روز قیامت، با تکرار و قطعیت که دو شر   )آخرت(

 گردد.اساسی از شرو  الزم برای اثبات اصول عقیده هستند، ثابت می



 
 
 

 روش قرآن در اثبات اصول شریعت

 ورد، بر اوست که به مقتضای و رسولش و روز واپسین ایمان بیاگاه که انسان به اهللآن

رسد و نقش احکام شرعی به ست که نوبت شریعت فرا میاینجااین ایمان، عمل کند؛ 

 .آیدمیان می

پس دین، عبارتست از: عقیده و شریعت؛ عقیده، اصل است و شریعت، فرعِ آن؛ اگر 

که شریعت بر  باشدمیسان یک ساختمان فرض کنیم، عقیده، پایه و اساس به دین را 

 روی آن بنا گردیده است.

 رسند:اثبات میبه از دو طریق یابیم که اصول شریعت، با نگاهی به قرآن درمی

 (.ذکر اصل حکمخبر دادن ) -1

 قطعیت و وضوح. -1

الدالله. برای اثبات یک حکم شرعی یعنی: از طریق خبر یا متن قرآنیِ واضح و قطعی

مسلمان  یا بیان صحت آن، نیازی به دلیل عقلی نیست؛ زیرا مخاطب چنین متونی، فردِ

های قرآن ایمان دارد؛ لذا مسلمان برای عمل به هر حکم ها و آیهاست که به صحت داده

و به انجام آن دستور داده است، به چیزی غیر از آگاهی از  فروفرستاده شرعی که اهلل

که در قرآن آمده است، نیاز ندارد؛ یعنی مسلمان برای درک اینکه نماز و حکم اهلل متعال 

اثباتی نیست؛ بلکه تنها به دلیلی قطعی نیاز  وزه جزو دین هستند، نیازمند دالیلزکات و ر

یا او را به کاری مکل  فرموده  فروفرستادهحکم را اصل خطاب به او  دارد که اهلل

 گیرند.، فقط مسلمانان مورد خطاب قرار میاصول شریعترو در  باشد؛ از این

اثبات اصول شریعت، از قبیل: نماز و ست؛ برای شریعت، دارای اصول و فروعی

ست؛ اما الدالله، ضروریزکات و نیکی به والدین، وجود خبر یا متن قرآنی واضح و قطعی
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در رابطه با جزئیات و فروع احکام، دلیل ظنی راجح، یعنی دلیلی که وجهی از ترجیح 

 ست.دارد، کافی

روشن است که غیر از  قدر واضح و دلیل قطعی را از آن جهت قطعی گویند که آن

 اش هیچ احتمال و مفهوم دیگری به آن راه ندارد.معنایِ ظاهری

شود؛ یعنی ست که هر اصلی، تنها از طریق قرآن ثابت میی تأکید و یادآوریشایسته

در این  «دالیل عقلی» ها یادلیلِ اثباتِ هر اصلی، حتماً باید قرآنی باشد و روایات و دیدگاه

گذار اصلی باشند که اساسی قرآنی طور مستقل، پایهبه توانند یستند و نمیزمینه، مستقل ن

گیرد و می بر اين شرط، هم اصول عقیده را در ندارد و در قرآن کریم ثابت نشده است.

 هم اصول شريعت را.

 ذکرشدهی قواعد خالصه

 ج شر  است که عبارتند از:دارای پنده، اصول عقی

 نص قرآنی. -1

 الدالله بودن نص قرآنی.عیوضوح کامل و قط -1

 تکرارِ فراوان نص. -3

 خبر دادن. -4

 و اثبات. -1

 و اصول شریعت، دارای سه شر  است که عبارتند از:

 آنی.نص قر -1

 .بودن نصالدالله وضوح کامل و قطعی -1

 دالیل عقلی باشد. اینکه نیازی به اثبات آن از طریق دادن؛ بدونخبر  -3

 ت.این، قانون یا روش قرآن در اثبات اصول اس

ها، ایمان جز با اعتقاد  پندارند که از نظر آنزو مسایل مهمی میرا ج «امامت»امیه، ام

دانند! ای که منکران امامت را کافر میگونهبه به امامت، درست و پذیرفتنی نیست؛ 
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ی ایمان به چنین اصلی، رو الزمه ست؛ از اینبنابراین امامت جزو مسایل اصولی و اساسی

ی قرآنی، یعنی با نصی واضح و روشن از قرآن الداللهحداقل با نص قطعیاین است که 

 راستی چنین نصی در قرآن کریم وجود دارد؟!به کریم، ثابت شود؛ اما آیا 

باشد؛ مانند الدالله میباره، آیات متشابه و ظنیدر این استدالل شانی آیات مورد همه

 این آیات:

                                        

            :[114 ]البقرة 
و زمانی )را به یاد آورید( که پروردگارِ ابراهیم، او را به چند صورت آزمایش کرد و »

دهم. ها برآمد. )اهلل( فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار میی این آزمایشعهده او، از

کاران گفت: و از فرزندانم )نیز کسانی را پیشوا قرار بده(. فرمود: پیمان من به ستم

 «.رسدنمی

                                   

  :[11 ]المائدة 
دهند و پیوسته و زکات می دارنداش و مؤمنانی که نماز را بر پا میتنها اهلل و فرستاده»

 .«فروتن و متواضعند، دوست شما هستند

                                    

                                     

                                  

                                        

          :[3 ]المائدة 
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مردار، و خون، و گوشت خوک و آنچه به نام غیر اهلل ذبح شود و حیوانی که در اثر »

خفگی، یا ضربه، یا افتادن از باال و یا به ضرب شاخِ )حیوان دیگری( بمیرد و نیز حیوانی 

( ذبح که توسط درندگان دریده گردد، بر شما حرام است؛ جز حیوانی که )پیش از مردنش

ی تیرهای قمار قسمت شود و آنچه به وسیلهها قربانی میچنین آنچه برای بتنمایید. هم

هی( ها فسق و سرپیچی )از فرمان االکنید، بر شما حرام شده و روی آوردن به آنمی

است. امروز کافران از آیین شما ناامید شدند؛ پس، از آنان نترسید و از من بیم داشته 

برای شما دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را باشید. امروز 

برای شما به عنوان دین پسندیدم. پس هرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی 

 .«است مهربانی رزندهند که اهلل آمشدید، )به خوردن محرّمات( ناگزیر شود، بدا

             8 

        6        
 [33:األحزاب]

ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نماز د و به شیوههایتان بمانیو در خانه»

به ی پیامبر! را برپا دارید و زکات دهید و از اهلل و پیامبرش اطاعت نمایید. ای خانواده

 .«که باید شما را پاکیزه سازدخواهد پلیدی را از شما دور کند و چنانراستی اهلل می

ی امامت است. ی عقیدهآیات قرآن کریم درباره ترین استدالل شیعیان ازها، قویاین

، خود دریابند که برداشت شیعیان انطور کامل درج نمودم تا خردمندبه بنده، این آیات را 

از آیات ذکرشده، هیچ ربطی به مفهوم حقیقی این آیات ندارد؛ و این امر، هنگامی که 

شود؛ بر خالف عادت شیعیان که تر نمایان میطور کامل بخوانید، بیشبه آیات مذکور را 

 خوانند!را می استدالل شانی مورد برای استدالل، فقط بخشی از هر آیه

 اول اینکه: این آیات چه ربطی به امامت مورد ادعای شیعه دارند؟

 در چیست؟ دوم اینکه: ارتبا  این آیات با امامت علی
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گر امامانِ مورد ادعای شیعه دی و سوم اینکه: چه ارتباطی در بین این آیات و امامتِ

 وجود دارد؟

نه ظنی یا با گمان و  که قطعی و روشن باشد،در صورتی قابل قبول است  ین ارتبا ا

ه آن راه یابد، باطل و احتمال؛ زیرا استدالل به هر دلیل اصولی که شک و احتمال ب

 فرماید:می گونه که اهلل؛ هماننادرست

                                

  82]النجم:

به کنند. و و تنها از گمان پیروی میو آنان به این کار هیچ علم و دانشی ندارند »

 «.راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ سودی ندارد

 باشد،نه تنها قطعی و واضح نمی، آیات مورد استدالل شیعه و دیگرداللت این آیات 

قابل قبول است،  -که در فروع شریعت یا در فقه -نیز بلکه در چارچوب ظن راجح

اشد که بت، ظن مرجوح میگنجد و چیزی جز وهم و خیال نیست و در بهترین حالنمی

  :اعتبار استو در فروع فقه نیز بی هیچ وجه قابل قبولی ندارد

گوید و در آن، سخن می از امامت و پیشوایی آقایمان ابراهیم ی نخستآيه

چنین در و هیچ امام دیگری، هیچ ذکری به میان نیامده است؛ هم ی امامت علیدرباره

شده در این آیه، همان جود ندارد که نشان دهد امامت ذکراین آیه، هیچ دلیل روشنی و

بلکه منظور از امامت در این آیه، پیشوایی و الگو بودن باشد؛ امامت مورد ادعای شیعه می

ست و عقاید که ادعایشان، یک امر ظنیاست  توان گفت، ایناست. حداکثر چیزی که می

 شوند.، ثابت نمیرگ، با امور ظنی یا با حدس و گمانبز

ی حکم مردار و خون و گوشت خوک است؛ چه چیزی امامت درباره ی دومآيه

دارند؟!  یکدیگرها، چه ربطی به دهد و این موضوعیان این امور جای میرا در م علی

 ضمن اینکه در این آیه، هیچ ذکری از موضوع امامت نیست.
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رد ادعای امامیه به میان آمده و نه و دیگر امامان مو نه ذکری از علیی سوم آيهدر 

بدین  الل شاناستدذکر شده است؛ این، خود برای ابطال  «عصمت»و  «امامت»موضوع 

باشد و در ی مادران مومنان میگر این است که دربارهست؛ بلکه سیاق آیه، بیانآیه کافی

سان و با کدامین  چه. بنابراین اندآشکارا مورد خطاب قرار گرفته ، زنان پیامبرآنابتدای 

ی و چند تن آورند و آن را در علطعانه از حکم این آیه بیرون میمادران مومنان را قا دلیل،

یکه پیش قاضی »اساس و این، یعنی ادعای بی ؟گردانندمنحصر می ایشان از اهل بیت

یشان، چیزی جز توان پذیرفت، این است که ادعاجا می حداکثر چیزی که در این .«رفتن

  :گمان و پندار نیست

                        :النجم[ 
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راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ به کنند. و و تنها از گمان پیروی می»

 «.سودی ندارد

به اصول عقیده، مسایلی فرعی  شریعت در مقایسه بااصول دانید طور که میهمان

 ل عقیدتیِاثبات اصول شریعت، بر این اصالزم برای شرو   ست:گفتنیآیند؛ شمار می

گردد؛ بلکه حتی اصول کنند، منطبق نمیمورد ادعای شیعه، یعنی بر امامتی که ادعا می

ای ست که پارهاین، در حالی یابد!انطباق نمی «امامتاصل »مربو  به فروع شریعت نیز بر 

خوابگی(، و ی امور فرعیِ دین همانند: احکام حیض، جماع )هماز آیات قرآن درباره

الدالله و صریح و روشن است و یا به صورتی آمده الق، و داد و ستد، یا قطعینکاح و ط

 ست!کند که برای عمل به چنین فروعی، کافیی ظن راجح میکه برای مسلمان، افاده

مهمی را که انکارش کفر است، بر اساس  عقیدتیِ توان چنین اصلِگونه میپس چه

باشد که هیچ ممکن، ظن مرجوح می حالتِشان در بهترین  نصوصی بنا نهاد که داللت

 وجه قابل قبولی ندارد؟!
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عمل به ظن مرجوح در فروع فقهی روا نیست؛ پس آیا در اصول اعتقادی، جایی برای 

 ظن مرجوح وجود دارد؟!

اما اگر خواسته باشیم مواصفات و شرط هايی برای اصول اعتقاد با توجه به 

بايد قطعی و متکرر : ن  قرآنی جه می رسیم کهبه اين نتی بررسی قرآن در نظر بریريم

قطعی و  خبر دادن به لورآن موضوع را به دو حالت بررسی نمايد: و فراوان باشد و 

عقلی. بنابراين با جزم راسخ می توان گفت: بهترين  ثابت کردن آن به صورتسپس 

 ست.ی اصر امامت اين است که امری خرافیتعبیر درباره

 ی این اصل کجاست؟کرر و فراوان قرآن درباره... لذا دالیل مت

 باره کجاست؟اخبار قطعی و روشن قرآن در این

 ی اثبات این ادعا کجاست؟ادله

 باره وجود دارد، کجا به اثبات رسیده است؟اگر نصی در این

 یا اگر به اثبات رسیده، خبر یا گزارش قرآنی که آن را اثبات کند، کجاست؟





 
 
 

 یدهعقل و اصول عق

 ی حقیقت عقلای مهم دربارهکتهن

شمار به کنند، دلیل مستقلی گر عقل یا آنچه که به نام دالیل عقالنی بدان استدالل میا

شد، یک پاسخ روشن و واحد داشت که ای که به آن عرضه میی هر مسألهدرباره آمد،می

ست که تنها چنین پاسخی یافت؛ در اختالفات عقیدتی،هیچ خطایی به آن راه نمی

هایی دارد، زیرا کتاب مستقل و همانند قرآن که چنین پاسختواند مرجع باشد؛ می

الثبوت یابد و مسلمانان بر صحت و قطعیست که کم و زیاد به آیاتِ آن راه نمیمعروفی

توانیم به آن مراجعه کنیم و در تمام اصول دین سادگی میبه بودن آن اتفاق نظر دارند و 

 گونه نیست.دریافت نماییم؛ اما عقل، ایناز آن ینی، پاسخ قطعی و روشنی و مسایل مهم د

ی خردورزی و اندیشیدن است؛ ی کاربردیِ آن در زمینهپس حقیقت عقل، همان جنبه

که هر  آنجاکند. لذا از اندیشد و با عقل خود تصدیق مییعنی آنچه که هر خردمندی می

تواند به ی دیگران است و میاش مستقل از اندیشهشهانسانی تواناییِ اندیشیدن دارد و اندی

وجود به ها چیزی غیر از دیدگاه دیگران بیندیشد، تنوع فکری و کثرت آرا و دیدگاه

امور مسلَّم جزو یا  های بشریی اندیشهد اتفاق همهجز در بدیهیاتی که موربه آید، می

 مشاهده به ثبوت رسیده است.از قبیل: ریاضیات یا آنچه که با تجربه و  ست؛علمی

کاری و ی استدالل، مستقل بداند، نوعی مغلطههر عبارتی که عقل را در زمینه ،بنابراین

اقتضای عقل این، »یا  «کندعقل چنین حکم می»گویند: ؛ مثالً میبازی با الفاظ است

مورد بدون هیچ قیدی ذکر شده، عقل واحدی نیست که  اینجازیرا عقلی که در  .«است...

ی تفکر گوینده یا جریان ست که نمایندهی عقال و خردمندان باشد؛ بلکه عقلیقبول همه

بسا سایر خردمندان در موضوعی که گوینده، آن را تر. و چهست؛ نه چیزی بیشخاصی
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ها نیز به حکم عقل و خرد داند، با او اختالف نظر دارند و آنعقالنی و اقتضای عقل می

 اند!گری را برگزیدهخویش، دیدگاه دی

 اختالف اندیشه در میان عقال و خردمندان

های گوناگون و مختلفی وجود دارد؛ این ی مسایل عقلی، اندیشهسان در پهنهبدین

داند؛ اما دیگری، کند و آن را ضرورتی عقالنی مییکی، با عقل خود چیزی را ثابت می

تواند هم ضرورتی یک چیز نمیپندارد! در صورتی که ممکن می همان موضوع را غیر

کند و به عقل خود استدالل می ممکن. پس در این میان که هرکه غیرعقالنی باشد و هم 

 آورد، چه کنیم؟اصطالح، دلیل عقلی میبه 

اند؛ بلکه روی آوردن به استدالل فالسفه و متکلمان، به همین شکل دچار اختالف شده

به ود و نصارا این بود که هت؛ سرآغاز انحراف یعقلی، خاستگاه انحراف ادیان بوده اس

سخنان و  ترک گفتندنصوص وحی را  ی خویشای علمهاخاطر پیروی از اقوال و دیدگاه

های ساختگی که آویز قرار دادن روایتو پندارهای دروغینی سرِ هم کردند و با دست

 ود پرداختند!ی فراوانی از وحی االهی داشت، به تأیید پندارهای دروغین خفاصله

عناصر یعنی اعتقاد به ، «اعتقاد تثلیث»ها برای تأیید یکی از کشیشدقت بفرمایید که 

 گوید:استداللی عقلی دارد که می، ی الوهیت از نظر نصاراگانهسه

ماده سه حالت دارد: جامد، مایع و گاز؛ گازهای اصلیِ هوا عبارتند از: اکسیژن، 

زمان سه ؛ ت دارد: مایع، گاز )بخار آب( و جامد )یخ(نیتروژن و هیدروژن؛ آب سه حال

، ترکیبی از سه چیز است: روح، جسم و عقل؛ و ارد: گذشته، حال، و آینده؛ انسانحالت د

 شود. در رابطه با خداوند نیز همینخانواده از سه عنصرِ پدر، مادر و فرزندان تشکیل می

 !القدس!گونه است که عبارتست از: پدر، پسر و روح

کشیش نصرانی، این دالیل عقلی را در مناظره با یکی از علمای مسلمان، در برابر 

دهد که کشیش یادشده، به این دالیل جمع انبوهی از مردم ذکر نمود؛ این نشان می
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ربط، قانع شده و گویا از نظر عقلی، به این قناعت رسیده که خداوند عبارتست از پدر بی

 1القدس!!و پسر و روح

های خویش ها و اندیشهاند تا عقیده را تابع دیدگاهفه و متکلمان همواره کوشیدهفالس

های فالسفه و متکلمان داشته باشد، سخنم ترین اطالعی از کتابسازند؛ لذا هرکه کوچک

های ایشان وجود دارد، یابد و از اختالفات شدیدی که در استداللسادگی درمیبه را 

ها را عقلیات هایی که فالسفه و متکلمان، آنهمان استداللهم شود؛ آنزده میشگفت

. خودِ شودآورند، با دالیلی مثلِ خودش، نقض مینامند! هر دلیلی که فالسفه میمی

اند های بسیار کردههای منطقی و کالمیِ خویش تالشسازی استداللسانفالسفه برای هم

های عقالنیِ ایشان، قطعی و و استدالل های منطقیپایهکه همگی نافرجام بوده است؛ لذا 

ها با سایر ای نیست که به یقین بینجامد؛ زیرا امکان ردّ هر یک از این استداللگونهبه 

، ابن واصل حموی را /تیمیهاالسالم ابنهای منطقی و کالمی وجود دارد. شیخاستدالل

اندازم و بر پشت میخود را »داند؛ ابن واصل گوید: ترین متکلمان مییکی از بزرگ

اختالفیِ ها و دالیل کشم و سپس دیدگاهصورتم، روی خود می روانداز را تا نص ِ

آنکه به کنم و بیرا بررسی میهر طرف های طور اعتراضمتکلمان و فالسفه و همین

 «.شودلی برسم، صبح میوی قابل قبنتیجه

سان به سفه و متکلمان را های ضد و نقیض فالاستداللحتی یکی از همین متکلمان، 

 ده دانسته است.شیشه، شکنن

 اعتباریِ استقالل عقل در اصول عقیدهبی

که وضعیت فالسفه و متکلمان، گواه  -های عقلیهمه اختالف در استداللبا وجود این

همه رحمتی که به مهر، با آنامکان ندارد که اهلل متعال و گسترده -روشنی بر آنست

                                                           

نام این کشیش، شروش بود که در مناظره با یکی از علمای مسلمان به نام احمد دیدات، برای اثبات  -1

 استداللی بیان نمود؛ این مناظره ضبط شده است. ی تثلیث، چنین عقیده
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تر از هایشان واگذارد؛ بلکه دینِ اهلل متعال، بزرگبه عقل شان را صرفاً ینبندگانش دارد، د

 دانند.ها را عقلی میناحق آنبه هایی قرار گیرد که ی  دیدگاهآنست که بازیچه

ترین شکل بر بندگانش اتمام حجت نموده است، پس این که اهلل متعال به کامل آنجااز 

همه اختالف وجود دارد. ها اینقلی باشد که در آنهای عحجت باید چیزی غیر از حجت

 شود، این است که این حجت چیست یا کجاست؟پرسشی که مطرح می

 قرآن، همان حجت است

 فرماید:اهلل متعال می

                           

                                      

     [: 111-111 النسا  

دهنده )برانگیخیتم( تا مردم پس از ارسال پیامبران، رسان و بیمفرستادگانی مژده»

ای در برابر اهلل نداشته باشند. و اهلل، غالبِ باحکمت است؛ اما اهلل در مورد و بهانه جتح

است؛ و  فروفرستادهکه آن را به علم و دانش خود  دهدگواهی میآنچه نازل نموده، 

 «.است گواهدهند. و همین بس که اهلل فرشتگان نیز گواهی می

هیچ حجت و  هیچ کسام حجت نمود، اتم با وجود حجتِ اهلل و پس از آنکه اهلل

 ست و قبل و بعد از آن، هیچ شهادتی اعتبار ندارد.ای ندارد؛ گواهیِ اهلل، کافیبهانه

اگر حجت و شهادت اهلل در اصول دین و عقیده کافی نباشد، پس حجت و گواهیِ اهلل 

 ای خواهد بود؟!در کجا و در چه زمینه

 فرماید:اهلل متعال می

               6                 8 

              6                
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           8             

  -5]العنکبوت:

شود، بر ها تالوت میآیا برای آنان کافی نیست که ما، این کتاب را که پیوسته بر آن»

گمان در این کتاب رحمت و پندی برای مومنان وجود دارد. بگو: ایم؟ بیتو نازل کرده

ها و زمین است، همین بس که اهلل، میان من و شما گواه است؛ آنچه را که در آسمان

 «.کارندکه به باطل )= غیر اهلل( ایمان آوردند و به اهلل کفر ورزیدند، زیانند. و کسانی دامی

و با آن  بخشیدهبه او  ست و حجتی که اهللی االهیترین فرستادهبزرگ پیامبرمان

  هاست: ترین حجتبر صداقتش گواهی داده، بزرگ    با  -پس»؟

   « روید؟به کجا می -نگردانی از قرآروی             

     خوانید که در آیا کتابی )از نزد پروردگار( دارید که در آن )چنین( می»؟

 «کنید؟جهان آخرت هر چه بخواهید، انتخاب می

          « :از آنان بپرس: کدامینشان ضامن این ادعاست؟» 

ای جز این نیست که اصول عقیده، ابتدا باید با نصوص قرآنیِ پس هیچ چاره

گونه که باره است، ثابت شود؛ همانالدالله و واضح که یگانه مرجع مستقل در اینقطعی

 فرماید:می اهلل

                          عمران:]آل   

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

 «.اندهستند که اصل و اساس این کتاب

       که الدالله و روشنی هستند ؛ یعنی: بخشی از قرآن، آیات قطعی

ها راه ندارد. در صفحاتی که گذشت، دیدیم که آیات مربو  به اصول احتمال به آن
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نی اصول عقیده را شوربه الدالله و محکمی که ات قطعیاند؛ یعنی آیگونهعقیده، همین

ها را اصل و اساس این کتاب قرار ست که آنا آیات ایندارند؛ همین ویژگیِ بیان می

 ده باشند.دهد تا مرجع اخذ عقیمی

باشد، پس شکی شده از سوی اهلل متعال میای از اوامر نازلکه دین، مجموعه آنجااز 

ترین محور دین و ترین امری که از سوی اهلل متعال نازل شده، و بزرگنیست که بزرگ

پایه و اساس آن، اصول عقیده است؛ لذا به هیچ عنوان امکان ندارد که این اصول، 

ست که از سوی اهلل ترین امریقرآن نباشد؛ بلکه نخستین و روشننخستین هدفِ نزول 

ترین امور دینی نباشد، پس شامل چه متعال نازل شده است. اگر قرآن شامل مهم

 فرماید:ست؟ و چه چیزی در خود دارد؟ اهلل متعال میچیزی

                              

  9 ]النحل:

، و هدایت و رحمت و بشارتی گر همه چیزبیانو کتاب را بر تو نازل کردیم که »

 .«برای مسلمانان است

گر اصول نیست؟ یا فقط برخی از اصول را گر فروع است و بیانبیان ،پس آیا قرآن

 رماید:فبیان نموده است؟ اما اهلل متعال می

               :89 ]األنعام  

 «.ایمما در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکرده»

در قرآن کریم فروع دین را بیان نموده است،  امکان ندارد که عاقلی بگوید: خداوند

ی قرآن در نه اصول آن را؛ یا بگوید: فقط برخی از اصول دین را بیان نموده است! وانگه

از  غیرچیزی کوتاهی کرده است که ناگزیر شویم به سراغ یک از اصول دین بیان کدام

گذاریِ اصلی دینی که در رو عقالً درست نیست که عقل، برای پایه قرآن برویم؟! از این

 بر این ادعاست. یروشن است، به میان آید؛ و قرآن، دلیل روشنی نیامدهبه قرآن 
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 عقلوظیفه و جایگاه 

وجوی های روشنِ وحی، در جستدور از آموزهبه ی عقل، این نیست که پس وظیفه

اصول دین باشد یا بخواهد اصلی دینی بیابد که در نصوص وحی به آن تصریح نشده 

های وحی و نیز باور به آن ها و دادهاً اندیشیدن در آموزهی عقل منحصراست؛ بلکه وظیفه

های ها و اندیشهکه برای عقل -ه وحی و عقاید برآمده از آنچنین وظیفه دارد ب؛ هماست

یقین نماید و عدم تناقض در آن را دریابد و دالیل عقلی و  -سالم قابل قبول است،

 بیاموزد و ارائه دهد.اش را نقلی

کند که پردازد؛ فرقی نمیی ظنی میاز میان ادله استنبا  احکامِ فرعیچنین به عقل هم

که نص شرعی وجود ندارد، از ای وص شرعی باشند یا اینکه در مسألهاین ادله، نص

ی دیگرِ ی تفکر دینی، کاربرد و وظیفههای استنباطیِ دیگری استفاده کند. در حوزهروش

آن علمیِ عقل، قرار دادن هر یک از احکام استنباطی در جایگاه مربو  به آن و نیز تطبیق 

 رسد.تهاد به انجام میی اجباشد که این امر، در عرصهمی

 عقالنی قرآنصرف دالیل 

ست که عقل کند، دالیلی عقلیذکر می رهنمودهایشدالیلی که قرآن برای بیان صحت 

های قرآن را بپذیرد و بدان اذعان کند؛ مالحظه کنید درستیِ داده تادارد سلیم را بر آن می

 فرماید:می که اهلل

                           

  عمران:]آل

هایی برای خردمندان ها و زمین و گردش شب و روز، نشانههمانا در آفرینش آسمان»

 «.وجود دارد

 فرماید:و می
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                  :الطور[ 2  

 «اند؟اند یا خودشان آفرینندهآیا بدون آفریدگار، آفریده شده»

 فرماید:چنین میهم

           8                       

          [مؤمنونال: 9  

اهلل، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با او نیست. )اگر جز این بود( هر »

 «.جستندبرتری می یکدیگربرد و بر سوی خود( میبه هایش را )معبودی آفریده

 ست؛ نماید، دالیلی عقلیذکر می ی نبوت محمددرباره و نیز دالیلی که اهلل

 فرماید:گونه که میهمان

                             

  66-66 الحاقة:]

شدت به بست، او را با دست راست و اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می»

 «.کردیمگرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع میمی

 فرماید:و می

   8                             

          [:8 البقرة  

دارید، پس اگر ایم، شک و تردید ی خویش نازل کردهو اگر در مورد آیاتی که بر بنده»

 «.گویید، یک سوره همانند قرآن بیاوریدراست می
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 تقوااندیش و بیهای قرآنی برای افراد کجفایده بودن حجتبی

اند؛ چنین افرادی از جو که در پیِ یافتن حق و حقیقتاند: گروهی حقمردم دو دسته

 د:فرمایمی گونه که اهللبرند؛ همانهای االهی فایده میشنیدن حجت

        6                [:8-9 البقرة  

گر پرهیزکاران است، هیچ شک و نما و هدایتال ، الم، میم. در این کتاب که راه»

 «.تردیدی وجود ندارد

ابند؛ یعنی یی این قرآن هدایت میپس پرهیزگاران، تنها کسانی هستند که به وسیله

 فرماید:گونه که میقرار داده است؛ همان هدایت شانی قرآن را وسیله ها که اهللهمان

          [:86 البقرة  

 «.کندو بدین وسیله بسیاری را هدایت می»

 ... که منظور، پرهیزگاران هستند.

یا مذهب یا استاد یا گروه یا ی دیگر، افرادی هستند که هدفشان، تأیید دیدگاه دسته

های ای برای رسیدن به اهداف و خواستههاست؛ چنین کسانی، قرآن را وسیلهی آنقبیله

های قرآن، دهند و امکان ندارد که از رهنمودها و آیهشخصی و نفسانی خویش قرار می

 فرماید:می گونه که اهللفایده ببرند؛ همان

                 :909 ]یونس  

 «.رساندای نمیآورند، فایدهها و هشدارها به کسانی که ایمان نمیو نشانه»

 ها اشاره شده است:ی ذیل به آنها، همان کسانی هستند که در آیهاین

      8  [:86 البقرة  

 «.کنداه میبدین وسیله بسیاری را گمر»
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تقوا و اندیشان بیروی از شبهات، ویژگیِ نمایانِ کجپیروی از آیات متشابه یا دنباله

 گمراه

به  ستآنان برحذر باشید، فقط کافیکنندگان را بشناسید تا از این گمراه کهبرای این

اضح ی آیات قطعی و وآورند، بنگرید؛ یعنی به همان احتماالتی که در دایرهمیکه شبهاتی 

گونه که اهلل متعال اساس نیست؛ همانگنجد و چیزی جز پندار و گمانِ بیقرآن نمی

 فرماید:می

                :8]النجم  

 «.کنندی نفس پیروی میآنان تنها از گمان و پندار و خواسته»

 فرماید:و نیز می

                                 

                                  عمران:]آل   

آیات روشن و مشخصی  ن،ت که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آساو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و هستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 «.آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می

هایشان انحراف و میل به باطل وجود دارد، از که در دلدارد که آنانخود بیان میقرآن، 

انگیزی و تأویل کنند؛ اما چرا؟ پاسخ قرآن، این است که قصدشان، فتنهشبهات پیروی می

هاست؛ بنابراین به جای رجوع به دالیل های نفسانیِ آنآیات بر طبق امیال و خواسته

استفاده از گستردگی  روند و با سوءمی آنجاو  اینجاای در لمهواضح و روشن، به سراغ ک

باشد و حاوی الفاظ مشترکی با معانی و می «مجاز»و  «حقیقت»شاملِ زبان عربی که 

کوشند تا بدون در نظر گرفتن قراین و شواهد هر متن، مفهوم مفاهیم گوناگون است، می

 دهند!حت ندارد، موجه و درست نشان یا برداشتِ مورد نظرِ خود را که هیچ وجهی از ص
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در آیه یا آیاتی دیگر، بیان شده شرح آن در قرآن کریم، نکاتی کلی و مُجمَل آمده که 

ای به صورت مطلق ذکر شده که در جایی دیگر، مقیَّد آمده است و طور نکتهاست؛ همین

یص به صورت عام ذکر گردیده و در جایی دیگر تخص یکجاطور، موضوعی در همین

تقوا و گمراه، نکات مُجمَل را جدا و بریده از تفصیل آن اندیشان بییافته است. کج

 کنند!طور عام را بدون خاصِّ آن ذکر میهمینآورند و می

 ی گمراهانروش همه

ی گمراه یا دین باطلی وجود ندارد، مگر اینکه برای استدالل به قرآن و هر هیچ فرقه

آید؛ این، یک واقعیت گیرد و در پیِ شبهات برمیر پیش میچیز دیگری، همین شیوه را د

 فرماید:کنند که اهلل متعال میبه این آیه استدالل میمنکران تقدیر، ها یا ست. قدریعینی

                    نسان]اإل:  

 «.گزار باشد و خواه ناسپاسخواه سپاسنشان دادیم؛  )=انسان( ما، راه را به او»

بدین آیه  -ی افعالش هستندکه قایل به مجبور بودن انسان در همه -هاسو، جبریاز آن

 فرماید:می کنند که اهللاستدالل می

           [اإلنسان:0  

 «. بخواهدخواهید مگر آنکه اهللو شما )راهی به سوی او( نمی»

طور که قرار دارد؛ اما همان یکدیگرها، در تضاد کامل با ها و جبریی قدریعقیده]

ی ی انسان است و هم آیهها در سورهی مورد استدالل قدریکنید، هم آیهمالحظه می

   ها!مورد استدالل جبری

 فرماید:کنند که اهلل متعال میخوارج به این آیه استدالل می

       [ 60 :یوس  

 «.فرمانروایی تنها از آن اهلل است»



 روش قرآن در اثبات اصول   41

 فرماید:می کنند که اهللمُعَطِّله برای اثبات پندارشان به این آیه استدالل می

         [99 :یالشور  

 «.هیچ چیزی همانند او نیست»

 کنند که:و مُشَبِّهه به این آیه استدالل می

          [:90 الفتح  

 «.شان استدست اهلل باالی دستان»

 کنند!بلکه یهود و نصارا نیز در رابطه با باورهای خود به آیاتی از قرآن استدالل می

 هایی از استدالل نصارا به آیات قرآننمونه

ن نکته پی خواهد برد ی گرامی بدیکنم که خوانندهاز آن جهت ذکر می راها این نمونه

به آیات قرآن، از استدالل شیعه به برخی  -طور استدالل یهودو همین -که استدالل نصارا

تر است! لذا آیا سزاوار است که دینمان را مراتب قویبه از آیات در رابطه با اصل امامت، 

 به خاطر شبهاتی ترک گوییم که در ضمنِ آن، مسلمان و کافر یکسان هستند؟!

ای سرگشاده به ها در مصر در نامهست که کلیسای قبطیها، بخشی از آیات قرآنینای

ی نامه، برای رفع ها استدالل کرده است؛ نویسندهیادآور شده و به آن /عالمه شعراوی

 فرماید:می اتهام کفر و شرک از مسیحیان، به این آیه استدالل نموده که اهلل

                      

                              [:البقرة 

68  

پاداش آن دسته از یهودیان، مسیحیان چنین همانا پاداش کسانی که ایمان آورده و هم»

هایی که به اهلل و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل نیک انجام دهند، نزد و صائبی
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پروردگارشان محفوظ است و هیچ ترس و هراسی، بر آنان نخواهد بود و دچار غم و 

 «.اندوه نخواهند شد

بینید که این آیه، راوی! میجناب استاد شع»گوید: ی نامه با ذکر این آیه مینویسنده

 «.نصارا را جزو کسانی بر شمرده است که به اهلل ایمان دارند و کافر نیستند

                  2      8  

  2                       6    6     

         22 عمران:]آل  

از روی زمین و از میان  آنکه بمیریهنگامی که اهلل به عیسی فرمود: من تو را )بی»

پاک  (کافران)از بودن در میانِ آورم و تو را باال میو تو را به سوی خودم  دارمبرمی( مردم

ی شما به بخشم؛ برگشت همهو روز رستاخیز پیروانت را بر کافران برتری می گردانممی

 «.کنمداوری میی اختالفاتی که داشتید، و در میانتان درباره استسوی من 

 «فران برتری دارند؟آیا به موجب این آیه، مسیحیان کافرند یا بر کا»پرسد: وی می

                              

                                 

           99 عمران:]آل-996  

ای از کردارند؛ آیات االهی را در پارههمه یکسان نیستند؛ برخی از اهل کتاب راست»

گذرانند؛ به اهلل و روز رستاخیز کنند و )پاسی از شب را( در سجده میشب تالوت می

کنند و به سوی کارهای نیک آورند و امر به معروف و نهی از منکر مین میایما

 «.اندی بندگان شایستهها، از زمرهشتابند. اینمی

 «.اند و جزو کافران نیستندی بندگان شایستهپس مسیحیان، از زمره»افزاید: وی می
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                        6        

  6 ]یونس:

ایم، شک و تردید داری، از کسانی که پیش از تو پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده»

 «.اند، پرس و جو کنکتاب آسمانی را خوانده

ه آید که اگر مسلمان در آنچاز این آیه چنین برمی»گوید: ی نصرانی میگاه نویسندهآن

که بر او وحی شده است، شک و تردید داشته باشد، باید از اهل انجیل سوال کند تا او را 

اند. ای دوست من! تو خود حقیقت رهنمون شوند؛ بنابراین مسیحیان، مرجع یبه سو

 «.شوددانی که اگر مرجعی سالم نباشد، هرکه بخواهد به او مراجعه کند، تباه میمی

      8         :األنبیاء[   

 «.دانید، از اهل علم بپرسیداگر نمی»

اند؛ بنابراین اهل علم کیستند؟ آری؛ نصارا همان اهل علم»پرسد: این نصرانی می

 «.اندمسیحیان مرجع

 کدام گروه حجتش قوی تر است؟ مسیحیان یا امامیه

 گویم:ی اخیر میاین نصرانی به دو آیهبنده با توجه به استدالل 

  آیا استدالل این نصرانی به اینکه منظور از  8    ،همان مسیحیان هستند

  گویند: مراد از تر از استدالل امامیه نیست که میقوی 8  اند؟ امامان معصوم

 فرماید: می زیرا اینکه اهلل      8 « :سان این ، هم«از اهل علم بپرسید

 فرماید: آیه است که می       6      « : از کسانی که پیش

 «.اند، پرس و جو کناز تو کتاب آسمانی را خوانده
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  فرماید: اینکه میطور و همین       « :برابر با این ، «دانیداگر نمی

      فرماید:آیه است که می         « : پس اگر در آنچه بر تو

 «.ایم، شک و تردید داری...نازل کرده

وقتی به امر صریح کتاب خودتان، پیامبرتان »توانست بگوید: حتی این نصرانی می

ای لذا قرینه«! که به ما مراجعه کند، شما که دیگر جای خود را دارید دستور یافته است

ای برای ادعا یا استدالل امامیه به هرچند ظنی برای این نصرانی وجود دارد؛ اما هیچ قرینه

 ی امامت  وجود ندارد.درباره استدالل شاناین آیه ]و دیگر آیات مورد 

 ست:، یکیاستدالل شانالبته کیفیت 

از لحاظ قوت و ضع  استدالل دارند، یک  یکدیگررغم تفاوتی که با به گروه، هر دو 

اند؛ زیرا هم نصارا و هم امامیه، این آیات را به صورتی روش استداللی در پیش گرفته

 !کنندمیبریده و جدا از اصلِ آن، ذکر و سپس بدان استدالل 

اش لت روشن و قطعیای که آن را به اصل واضحش با همان مفهوم و دالهر آیه

در  ،ای استدالل کندیهآید و کسی که به چنین آشمار میبه ای متشابه برنگردانیم، آیه

 روی نموده است.حقیقت از شبهات دنباله

که در  گونهباشد؛ هماندر قرآن کریم، به معنای خودِ قرآن می «ذکر»ی عموما واژه

 آیات ذیل آمده است:

                     :الحجر[   

 «.طور قطع خود نگهبان آن هستیمبه ایم و را نازل کرده قرآنگمان ما، بی»

                     :66 ]الزخرف  

 .«قوم توستود و افتخاری برای تو و راستی قرآن، یادببه و »

                   22 عمران:]آل  
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 .«حکیم است که بر تو وحی کردیم، جزو آیات و قرآنِها این»

                           :6 ]الحجر  

 «ای!و )کافران( گفتند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده است، تو حتماً دیوانه»

        8            :66 ]النحل  

زل ها ناو )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آن»

 «.شده است

      2               :20 ]األنبیاء  

ایم. پس آیا شما منکِرش ست که آن را نازل کردهو این، کتاب خجسته و پربرکتی»

 «هستید؟

               :6 ]یس  

 .«گر استاب، تنها پندی )برای افراد پندپذیر( و قرآنی روشناین کت»

          :8-9 ]ص  

 .«ذکر اصول و فروع دین در آن است( صاد، سوگند به قرآن پندآموز )که»

 ی انبیاء، همان قرآن کریم است؛سوره 1ی در آیه «ذکر»یابیم که مفهوم درمی ،بنابراین

  لذا منظور از  8   ست اند. گفتنیدر این آیه، اهل قرآن هستند که علمای ربانی

طور مطلق، بلکه در به که مراجعه به اهل کتاب نیز یکی از مفاهیم این آیه است؛ اما نه 

]یعنی از اهل کتاب بپرسید که  اند.یک مورد خاص؛ و آن، اینکه پیامبران همه مرد بوده

لذا در این آیه هیچ حجتی به نفع یهود و نصارا وجود  اند؟ ر پیامبران پیشین، مرد نبودهمگ

، دهندمی این آیه را تعمیم که امر خاصّ به این آیه، از آن جهت استدالل شانندارد و 

کردی همانند تخصیص روی از شبهات نیست؛ چنین رویافکنی یا دنبالهچیزی جز شبهه

روی از باشد که در نوع خود، دنبالهطلق، و مطلق ساختن مقیّد میعام، و مقید کردن م
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به صورتی بریده از اصل یا مرجع آن ذکر و اگر آن نصرانی، این آیه را جدا  شبهات است.

 دعا کند که مسیحیان مرجع مسلمانان هستند.اطور مطلق، به توانست کرد، نمینمی

ی ذیل که در حقیقت، بخشی از یک آیهست که به استناد کرد کسانیروی هماناین، 

 هستند: «عصمت ائمه»و  «امامت»قایل به ، آنی آیه است و نه همه

 ...           6               

  ]األحزاب:

ی احزاب است، ذکر سوره 33ی آیهپایانیِ امامیه، تنها این قسمت از آیه را که بخشِ 

سان ارتبا  پایان اند؛ بدیننامیده «ی تطهیرآیه»کنند و آن را از ابتدای آن، جدا نموده و می

ماند؛ در صورتی که این آیه، خطاب به همسران آیه با ابتدای آن از نظر خواننده مخفی می

 کنیم:تمام آیه را مرور می ینک؛ ااست پیامبر

                           8  

              6            

   ]األحزاب:

ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نماز هایتان بمانید و به شیوهو در خانه»

به ی پیامبر! را برپا دارید و زکات دهید و از اهلل و پیامبرش اطاعت نمایید. ای خانواده

 «.سازدخواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنانکه باید پاکیزه راستی اهلل می

ی بعدی تأکید اند؛ در صورتی که آیهی بعدی نیز جدا کردهامامیه این آیه را از آیه

 کند که خطاب این آیات، متوجه مادران مومنان است و نه کسی دیگر:می

   8       6         6                  

  6 ]األحزاب:
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گمان شود. بیهایتان خوانده میو یاد کنید آنچه را که از آیات اهلل و حکمت، در خانه»

 «.کران استاهلل، آگاه و دارای لط  بی

باشد، جدا می @اش که خطاب به مادران مومنانچنین آیه را از سیاق کلیها همآن

 فرماید:می گونه است که اهللبدین اند؛ چرا که ابتدای این آیات،کرده

                                

        :82 ]األحزاب  

خواهید، نیا و تجمل و زیورش را میاگر زندگانی د ای پیامبر! به همسرانت برو:»

 «.مند سازم و به طرز نیکویی رهایتان کنمبیایید تا شما را )از متاع دنیا( بهره

 افزاید:و در ادامه خطاب به آنان می

                           

     :8 ]األحزاب  

گمان اهلل برای خواهید، پس بیو اگر اهلل و پیامبرش و سرای آخرت را می»

 «.نیکوکارانتان پاداش بزرگی فراهم کرده است

 فرماید:دهد و میرا مورد خطاب قرار می و باز در ادامه همسران پیامبر

                               

       :األحزاب[ 0  

هر کدامتان که مرتکب کار ناشایست آشکاری شود، کیفرش دو برابر  ای زنان پیامبر!»

 «.خواهد بود؛ و این، برای اهلل آسان است

 دهد که:نوید می به همسران پیامبر ی بعد نیزو در آیه
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  8   :األحزاب[ 9  

هد، پاداش د و کار شایسته انجام دفرمان ببر اشفرستادهکس از شما، از اهلل و و هر»

 .«ایمدهیم و برایش روزی نیکی آماده کردهرا دو بار به او می وی

 است: آشکارا متوجه همسران پیامبر ،در ادامه نیز خطابِ آیات

         8                           

                                   

     8                 6   

         :األحزاب[ 8-  

نازک  یک از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید، نرم وشما مانند هیچ ای زنان پیامبر!»

و سخن شایسته بگویید. و در  ؛سخن نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد

ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نماز را برپا به شیوههایتان بمانید و خانه

راستی به ی پیامبر! اطاعت نمایید. ای خانواده اشفرستادهدارید و زکات دهید و از اهلل و 

 «.خواهد پلیدی را از شما دور کند و چنانکه باید شما را پاکیزه سازداهلل می

 ز احکامی که خطاب به همسران پیامبرکنید که در این آیات، پس امالحظه می

 فرماید:می است، بالفاصله اهلل

 ...           6               

  ]األحزاب:

 یابد:ادامه می چنان خطاب به همسران پیامبراین آیات، هم
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  8       6      6           

  :األحزاب[ 6  

گمان شود. بیهایتان خوانده میو یاد کنید آنچه را که از آیات اهلل و حکمت، در خانه»

 «.کران استاهلل، آگاه و دارای لط  بی

]و اند؛ ی احزاب را بر عصمت ائمه حمل کردهسوره 33ی تطهیر در آیه یواژه امامیه،

لذا اگر منظور از تطهیر در است،  یامبرب آیه متوجه همسران پخطاروشن شد که چون 

همسران این آیه باید بر عصمت از باب اولی  ،پس -که نیست -این آیه، عصمت باشد

ی تطهیر را آشکارا واژه اهلل چنینمه کسی دیگر ؛بر عصمت ، نه داللت کند پیامبر

 ی اهل بدر بیان فرموده است:درباره

                                  

           6            :99]األنفال  

و زمانی )را یاد کنید( که به سبب امنیت و آرامشی که از سوی پروردگار یافتید، »

وسیله شما را فرستاد تا بدیننمود و از آسمان برایتان آبی فروخواب سبکی بر شما مسلط 

هایتان را ثابت بگرداند و دلند ی شیطان را از شما دور کپاک نمايد و پلیدی و وسوسه

 «.قدم نمایدو شما را استوار و ثابت

 فرماید:میخطاب به پیامبرش ی مومنان ی همهو درباره

                    [:90 التوبة  

 «.و تزکیه نمایی پاکآنان را وسیله بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین»

ها و ی بدریی تطهیر که دربارهاند؟ و آیا واژهی مومنان، معصوم]آیا اهل بدر و همه

ی لذا واژهکار رفته، بر امامت آنان داللت دارد؟ پاسخ، روشن است.  به ی مومنان همه
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ت و هیچ ربطی کار نرفته اسبه  «عصمت»در قرآن کریم به هیچ عنوان به معنای  «تطهیر»

 ندارد. «امامت»به 

 ی اصول، از منظر قرآن کریمیگانه مرجع قابل قبول در زمینه

 فرماید:اهلل متعال می

                       
دهنده و  پیامبران را به عنوان بشارتای راه حق را رها کردند،( اهللپس )از آنکه عده»

 «.حق نازل کردبه دهنده فرستاد و همراهشان کتاب را بیم

 ی آیه آمده است:اما فروفرستادن کتاب، چه حکمتی داشت؟ پاسخ، در ادامه

               [:89 البقرة  

 «.تالفاتی که داشتند، داوری نمایدی اختا میان مردم درباره»

 یعنی: برای اینکه کتاب، مرجع حل اختالف مردم باشد.

 فرماید:چنین اهلل متعال میهم

                  [90 :الشوری  

 .«گرددو در هر چیزی که اختالف کنید، حکمش به اهلل باز می»

                          [66 :النحل  

و ما )این( کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه مواردی را که در آن اختالف »

 .«نماییاند، برایشان روشن نموده

               [20 :المائدة  

 «و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم اهلل است؟»

               [6 :الجاثية  
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 «آورند؟پس از )سخن و آیات واضح( اهلل به کدامین سخن ایمان می ...»

     6              [8 :البقرة  

گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدی وجود نما و هدایتدر این کتاب که راه»

 «.ندارد

           [980 :البقرة  

 «.بگو: هدایت )راستین(، همان هدایت و رهنمودِ اهلل است»

                                 

                           [البقرة: 2-  

ای شما بیاید، کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترس و و چون هدایت و رهنمودم بر»

هراسی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد. و کسانی که کفر ورزند و آیات ما 

 «.را دروغ بشمارند، اهل دوزخند و همیشه در دوزخ خواهند ماند

                            [النحل: 

2  

گر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارتی برای و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان»

 «.مسلمانان است

                  [20 :سبأ  

 «.کندگارم به من وحی میو اگر هدایت یابم، بدان سبب است که پرورد»

                       [النمل: 8  

قرآن تالوت کنم؛ هرکس هدایت یابد، به سود خویش هدایت  -ام کهفرمان یافته -و»

 «.یافته است
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به سبب اختالف در امیال و  اهل باطلبا وجود آیات واضح و روشن کتاب، باز هم 

 فرماید:گونه که اهلل متعال میشوند؛ هماندچار اختالف می های نفسانی خویش،خواسته

                            

             9 عمران:]آل  

و اهل کتاب تنها پس از آن، )در قبول اسالم( با هم اختالف نمودند که با وجود »

)و از حد  به سرکشی پرداختندی که در میانشان بود، آگاهی از حق، از روی حسادت

 یلی زود به حسابِورزد، بداند که اهلل خ. و هرکس به آیات اهلل کفر انصاف گذشتند(

 «.کندرسیدگی می (بندگانش)

های اختالف و تفرقه سرکشی و تجاوز از حد انصاف، یکی از خاستگاه ،بنابراین

 باشد؛ اهلل متعال بر این نکته تأکید نموده و فرموده است:می

                          

  8]النجم:

راستی برای آنان از به کنند و ی نفس پیروی میآنان تنها از گمان و پندار و خواسته»

 «.سوی پروردگارشان هدایت )و رهنمود روشن( آمده است

ی پیروی از لذا هدایت و رهنمود روشن، وجود دارد؛ اما اختالف و گمراهی نتیجه

 فرماید:ست. اهلل متعال میهای نفسانیپندارها و خواسته

                         6:لبينة]ا  

گروه شدند که دلیل آشکار ی دین( تنها پس از آن متفرق و گروهاهل کتاب )در زمینه»

 «.برای آنان آمد

  ،ر همین سورهاهلل متعال د     ای از سوی خود را به فرستاده «دلیر آشکار»یا

 است: نمودهخوانَد، تفسیر های قرآن را میکه سوره
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              [:8-9 البينة  

آن دسته از اهل کتاب که کفر ورزیدند و نیز مشرکان، )از کفر و شرک خویش( »

ی از سوی اهلل که ا؛ فرستادهتا آنکه برایشان دلیل روشنی آمد بردار نبودنددست

 .«خواندهای قرآن( را میسوره= های پاک )صحیفه

       6        :990 ]هود  

 .«گاه در آن اختالف افتادو به موسی کتاب )تورات( را دادیم؛ آن»

                   [:9 البقرة6  

ف ورزیدند )و حقایق موجود در آن را پنهان یقین کسانی که در کتاب اختالبه و »

 .«برند که از حق دور استسر میبه کردند(، در دشمنی و اختالف )شدیدی( 

                  :99-992 ]هود  

 «.ندها رحم کولی مردم همواره در اختالفند؛ مگر کسانی که پروردگارت به آن»

بدون شک اختالفی که رحمت را از اهل اختالف گرفت، اختالف در اصول بود، نه 

رو اختالف در اصول شایسته و روا نیست؛ زیرا اصول، واضح و اختالف در فروع. از این

 فرماید:می گونه که اهللروشن است؛ همان

               :82 ]الحدید  

 «.ها و دالیل آشکار فرستادیمراستی فرستادگانمان را با نشانهبه »

به رار ندهد، خویش قرا مرجع  االهیلذا هرکه در دنیا به سوی اهلل بازنگردد و اوامر 

 فرماید:گونه که اهلل متعال میتن خواهد داد؛ همان طور قطع در آخرت، به حکم اهلل

      6                   [62 :المائدة  
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-ست و از آنچه در آن اختالف دارید، آگاهتان میاهلل ا ی شما به سویبازگشت همه»

 «.کند

 فرماید:و نیز می

                        [:النحل 8  

 «.سازدطور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختالف داشتید، برایتان روشن میبه و »

 اما آن زمان که فرصت از دست رفته است، تن دادن به حکم اهلل چه سودی دارد؟

ها و پندارهای باشد، نه دیدگاهگونه که در آخرت، امر و سخنِ اهلل، مرجع میهمان

 گونه است و مرجعی جز فرمانِ اهلل وجود ندارد:ینمردم، در دنیا نیز هم

                       :النحل[ 8  

ست که در آسمان، معبود و مورد اطاعت و در زمین )نیز( معبود و مورد او، ذاتی»

 «.اطاعت است

 های شخصیها و دیدگاهفرار از قرآن به سوی عقلچراییِ 

شود فرار از آیات محکم و واضح قرآن و وابستگی به ست که روشن میاینجا

دست بودن گر تهینامند، بیانآویزهای سستی که آن را عقلیات یا دالیل عقلی میدست

؛ زیرا قرآن هیچ اندگیری از قرآن یا استدالل به آن، مفلسی بهرهست که در زمینهکسانی

وجود  ادعاهایشانکند و در آن، هیچ دلیلی بر ها در تأیید پندارهایشان نمیکمکی به آن

همه درآویختن به این دالیل و ندارد؛ و گرنه شما را به پروردگارتان سوگند، این

کند یا مطابق های واهی، چه دلیلی دارد؟ اگر نصوص قرآن تأییدشان میدیدگاه

گردانند و به چنین چیزهایی گوید، پس چرا از قرآن روی میان سخن میهای آنخواسته

ی جر و شوند و در ورطهآورند؟ حتی در این راستا متحمل رنج فراوان میروی می

ی اگر اصل یا اصول مورد ادعایشان، ریشهافتند؛ در صورتی که پایان میهای بیبحث
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ند نظر خود را ثابت توانالدالله میا قطعیی محکم و روشن یبا یک آیهدینی داشته باشد، 

 .دهندهمه جر و بحث پایان و به این کنند

 نقشِ احادیث یا روایات در اصول دین

ی احکام شرعی هستند؛ اما شایسته نیست که کتاب و سنت و قیاس )عقل( جزو ادله

ان چنین سخنی به صورت کلی و بدون هیچ تفصیلی مطرح شود؛ بلکه در این میان، بی

 مند باشد:، ضابطهکردن چنین سخنیطرح مجایگاه و نقش هریک حایز اهمیت است تا 

ی حکم شرعی آوریم که در قرآن کریم، نصی دربارهدر صورتی به سنت روی می

 نیابیم.

اند: رو گفتهپس از سنت قرار دارد؛ از این -اجتهاد ،تعبیر دیگربه و  -و قیاس یا عقل

 ؛اعتبار استوجود دارد، بی -در قرآن یا سنت -نصی پیرامونشاجتهاد در هر موردی که 

مند ای اصولی و مورد اتفاق در میان علماست که: این تفصیل، برای ضابطهو این، قاعده

 باشد.کردن سخن یادشده می

ست و اصول و مسایل اساسی و ها، مربو  به مسایل فرعیی اینناگفته نماند که همه

ی مذکور نیستند؛ بلکه اصول و مسایل اساسی و بزرگ دینی، هبزرگ دین، تابع قاعد

 شوند.الدالله، ثابت میمنحصرا با آیات محکم و قطعی



 
 
 

 ی اختصاصی کتاب، سنت و عقلنقش یا وظیفه

کتاب، و ی اختصاصی ترِ این موضوع، باید به نقش یا وظیفهبرای درک هرچه بیش

آمیخته  دیگرهمای که وظای  هریک با نهگوبه سنت، و اجتهاد توجه داشته باشیم؛ 

 شویم.نگردد؛ وگرنه، دچار تشویش می

 ی اختصاصیِ کتاب )قرآن کریم(وظیفه

ی اختصاصی و انحصاری قرآن، این است که اصول دین و مسایل بزرگ و مهم وظیفه

ای که در چنین مواردی، به سایر گونهبه آن را به صورتی واضح و آشکار بیان دارد؛ 

ی اختصاصی قرآن توان این نقش را وظیفه؛ و گرنه، نمینیستی احکام، هیچ نیازی دلها

برشمرد. البته قرآن کریم به بهترین شکل، ایفای نقش نموده است و این امر با بازخوانی 

ی نظری و تئوریک آن، با چنانکه جنبهشود؛ همقرآن، به صورتی عینی و تطبیقی ثابت می

 شد.ی قطعی ثابت ادله

 ی سنتوظیفه

اگرچه سنت یا احادیث نبوی حاوی اصول دین است، اما امکان ندارد که حاویِ 

یا قرآن کریم از ذکر آن غفلت کرده باشد؛  شودنمیاصلی باشد که در قرآن کریم یافت 

شایان ذکر است که امکان ندارد که فردی چیزی بر قرآن بیفزاید که جزو آن نیست؛ و نیز 

ه کسی اصلی را از پیش خود بنا نهد و سپس نصّ صریحی برای اصل امکان ندارد ک

رود که ی خویش وضع نماید و آن را به قرآن نسبت دهد؛ اما احتمالِ آن میخودساخته

کسی اصلی را بسازد و نصی برای آن سرِ هم کند و سپس آن را به سنت نسبت دهد؛ 

صلی از اصول دین است، و لو چنین مواردی، فراوان روی داده است. لذا هرکه مدعی ا

اینکه روایاتی هم برای اصل مورد ادعایش بیاورد، باید ابتدا آن اصل را از نصوص واضح 
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و قطعیِ قرآن ثابت کند؛ زیرا امکان ندارد که در سنت، اصلی آمده باشد که در قرآن کریم 

دتی طور مستقل اصلی عقیبه که سنت  محال استبیان نشده است؛ به عبارت دیگر: 

وضوح بیان به  1-«گر همه چیز استبیان»که -گذاری کند که آن اصل در قرآن کریم پایه

گذار چنین اصلی باشد، موضوع و لذا هر حديث يا روايتی که پايهنشده باشد. 

 گردد:سه محور میرِ دَوْی سنت، بر وظیفه ست.ساختری

 ست.آنچه که اصل آن در قرآن کریم آمده ابر تأیید و تأکید  -1

طور کلی در قرآن کریم ذکر شده است؛ مانند به که پرداختن به جزئیات آنچه  -1

 بیانِ جزئیات مربو  به وص  بهشت و دوزخ.

 های قیامت.، مانند نشانهآن امور فرعیِبرخی از جزئیات عقیدتی یا بیان  -3

نقل شده،  هایی که به صورت متواتر از پیامبرشاید گفته شود: صحت روایت

؟ پاسخ: موضوع مورد بحثمان، پذیرش مأخذ ما نباشدچنین احادیثی ؛ پس چرا ستقطعی

نیست؛ بلکه پرسش و موضوع مورد بحث، این است که آیا ها به جای ردّ آنها روایت

طور کلی ذکر به ، اصلی پیدا کرد که در قرآن کریم بیان نشده یا هاروایت اینتوان در می

ها آن اصل نیازمند این روایتدر نتیجه برای اثبات و  استآن در قرآن کریم نیامده 

چنین اصلی وجود ندارد. مهم، این است که  .هرگز ست:باشیم؟ پاسخ، روشن و قطعی

یابیم وجود اصول در سنت، امری کمالی و برای تأکید است، نه امری ست که درمیاینجا

به ع کاملی برای هدایت گذاریِ اصول؛ و گرنه قرآن کریم، منبخاطر پایهبه تکمیلی یا 

 فرماید:می آمد؛ در صورتی که اهللشمار نمی

     6              [8 :البقرة  

گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدی وجود نما و هدایتدر این کتاب که راه»

 «.ندارد

                                                           

 ی نحل.سوره 25ی ست به آیهایاشاره -1



 15 ی اختصاصی کتاب، سنت و عقرنقش يا وظیفه

 فرماید:و نیز می

               :89 ]األنعام  

 «.ایمما در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکرده»

از ورای نصوص اما این امر،  -هرچند حاوی اصول دین است -خالصه اینکه سنت

ست و مستقل نیست. بنابراین بر ماست که  هر اصلی را که بر اساس روایات قرآنی

د کنیم؛ به عبارت ی و صریح آن در قرآن کریم نیامده است، رقطع گذاری شده و ذکرِپایه

شوند. دیگر: اصول دین، اعم از اصول عقیده و اصول احکام، فقط از قرآن کریم ثابت می

های ، چه رسد به روایت احادیث نبوی، نقش مستقلی در اثبات اصول عقیده ندارندپس 

که در  ستگذار اصلیتی که پايههر روايشود: ست که روشن میاینجامنسوب به ائمه. 

ست و وجود آن اصر در هر قرآن کريم به آن تصريح نشده، روايتی بالر و ساختری

روايتی، دلیلی قالع بر نادرستیِ آن روايت است؛ چه رسد به آنکه آن روايت، قابر 

 استدالل باشد!

کنند و ل میکه برای اثبات اصول خویش، به روایات استدالگیریم: آنانلذا نتیجه می

 اند.گرایان یا اهل باطلنص صریحی از قرآن برای تأیید اصولشان ندارند، باطل

 قرآنی، چه همه استوار و آسان است!!آیا دیدی که این قانون ربانی و 

های ساختگی که پناهگاه اهل بدعت برای تأیید ی روایتست که همهاینجا

هایشان ها و نوآوریوند. آری؛ اگر بدعتشکن و مدفون میباشد، ریشههایشان میبدعت

که  -ها را در کتاب خودآن طور قطع اهللبه داشت، در دین، پایه و اساسِ درستی می

 فرمود.بیان می -موضوعِ اساسیِ آن، اصول دین و مسایل مهم است

 بیان گردید. «عقل و اصول عقیده»تر در بحثِ ی اختصاصی اجتهاد، پیشاما وظیفه
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 ی بحثچکیده

یا اضافه  -خالصه اینکه هر اصل یا موضوع مهمی که به این دین اضافه شده

ی اصول کند که در زمینهشود؛ فرقی نمیکنندگان برگردانده میاضافه به خودِ -گرددمی

عقیده باشد، مانند: امامت یا عصمت؛ و یا جزو اصول شریعت و مسایل مهمّ آن، مانند: 

چون آبروی مردم باشد، مانند: متعه یا ا مسایل مهمی همخمس مکاسب؛ یا در رابطه ب

لذا هر اصلی را که به ازدواج موقت که موضوعی ناموسی و مرتبط با شَرَف مردم است. 

گردانیم و به حکم شریعت، چنین اصولی را گذاران برمیدین افزوده گردد، به خودِ بدعت

بدون دلیلی که بتوان آن را به معنای پذیریم؛ دلیلش، بسیار ساده و روشن است: زیرا نمی

نچه که دلیلی بر صحتش وجود ، به دین افزوده شده است و هر آاش دلیل نامیدعلمی

او را با عقل و  که اهلل -نداشته باشد، باطل و غیرقابل قبول است و برای هیچ مسلمانی

شایسته  -،وحی گرامی داشته و دینش را بر اساس دلیل و حجت و برهان قرار داده است

اساسی که هیچ ها و پندارهای بینیست که به باطل بگرود و از تصورات واهی یا گمان

 سودی در برابر حق و حقیقت ندارند، پیروی کند.

 ی اصول باطلی نهایی بر پیکرهضربه

کننده بر هر اصل فاسد و ای تمامقواعدی که ذکر کردیم، سالحی بُرنده و ضربه

نظورِ از میان بردن صفا و پاکیِ این دین بزرگ، به آن افزوده ست که به ماساسیبی

 گردد.می

مرزهای این دین حفاظت از و کنیم توانیم اهل بدعت را محاصره وسیله میبدین

تقوا به آن راه اندیش و بیگذاران و انحرافات منحرفانِ کجهای بدعتتا بدعت نماییم

 نیابد.

 والحمد هلل رب العالمین

 



 
 
 

 ارگفتپی

 تأثیر منفیِ تورم فکری بر تفکر اصولی

اصولی و نیز در خأل موجود در  هایی پژوهشدر غیابِ این قانون ارزنده در پهنه

تورمی فکری دچار به  ی اصول، تفکر اسالمیگران در زمینهروش استداللیِ پژوهش

اساس، باطل  ست که ازاعتباریی ظنی و بیمنشأ این تورم، پرداختن به ادلهگردیده است؛ 

به  -به رهنمود قرآن -،ی اصولی که شایسته بود در زمینهدر صورتاعتبارند؛ و بی

 که اهلل آنجاشد؛ الدالله بسنده میاش در آیات محکم و قطعیهای صریح و قطعیداده

 فرماید:می

                              

                                  عمران:]آل   

ی آیات روشن و مشخص ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و هستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 «.آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می

 فرماید:و می

                                     

  6]یونس:

راستی که ظن و گمان، )کسی به کنند. تر آنان، تنها از ظن و گمان پیروی میو بیش»

 .«کند. همانا اهلل به کردارشان داناستنیاز نمیرا( از حق، هیچ بی

 فرماید:چنین میهم
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                                :النجم[ 

82  

به کنند. و و آنان به این کار هیچ علم و دانشی ندارند و تنها از گمان پیروی می»

 «.ندارد راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ سودی

دهد که اصول اعتقادی این آیات و دیگر آیات روشنِ قرآن، به انسان دستور می

بنا نهد و اصول ی یقین و مبانی واضح و قطعی، خویش و مسایل اساسیِ دینش را بر پایه

 نپذیرد.را ر ظن و گمان یا شبهه و احتمال ب مبتنی و عقاید یا مسایلِ

دلیلی وجود گاه و آن؛ باشدمیی ظنی ادلهعتباری اباطل بودن و بی مستلزماین امر، 

های اصول و برداشتها یا موضوعبه ای، اعتباری چنین ادلهنخواهد داشت که پس از بی

 اعتبارند، مشغول شویم.که از اساس بیای حاصل از ادله

باشد؛ بلکه ی منظورم از آنچه که از اذهان علما پنهان شده است، نمیاین، همه

ست که این موضوع، وص ِ آن است. اصل موضوع، این است که م، امری اساسیمنظور

و به  باید نصی قرآنی باشد؛ ولی ما از اصلِ موضوع غافل شده دلیل اصولی، منحصراً

توانند منشأ اصل یا به هیچ عنوان نمی روایات .ایموص  یا برآیند آن مشغول گشته

را در قرآن کریم بیان نفرموده است، چه رسد به  باشند که اهلل متعال آن ای اساسیمسأله

گاه برای نه در کتاب آمده و نه در سنت؛ آن -همانندِ امامت مورد نظر امامیه -ی کهاصل

اند! پس چرا محمد های قاصر خویش روی آوردهها و اندیشهاستنتاج آن، به عقل

 برانگیخته شده است؟! مصطفی

 الدالله و روشن استمحکم یا قطعیدلیل اصولی صرفاً مبتنی بر نصوص 

بندیِ اصل موضوع و نیز وص  یا برآیند حاصل از آن، به این قانون ربانی و با جمع

الدالله و واضحی باشد؛ لذا رسیم که دلیل اصولی، حتماً باید نصّ قرآنی قطعیاصولی می

 ی اصول:در زمینه
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 الدالله یا غیرصریح قرآنی قابل قبول استنه نص ظنی -

 نه نص روایی؛ و -

 چه رسد به اجتهاد عقلی. -

الدالله و به عبارت دیگر: دلیل اصولی، منحصرا بر آیات محکم یا نصوص قطعی

 واضح قرآنی، استوار است.

 و مبانی ی اصولچگونگی رهاییِ عموم مسلمانان از طوق تقلید در زمینه

و کنه حقیقت را رسیم ترین وسیله، به حقیقت میترین راه و با آسانسان از کوتاهبدین

دهیم؛ آن هم اصول درست را از اصول باطل و نادرست تشخیص مییابیم؛ در نتیجه درمی

های تفسیر و اقوال علما یا مراجعه به جر و بحث یا روی آوردن به کتاببه بدون نیاز 

ان و آن و مشوش کرده پیچیده مردمعموم هایی که حقیقت را در اذهان بسیاری از نامهواژه

توانند با قاطعیت دریابند که چنان آشفتگی فکری شدیدی قرار داده است که نمیآنرا در 

ی اصول اتفاق نظر دارند، باز هم حق با کیست؟ لذا با اینکه بر حرام بودن تقلید در زمینه

یابند و در نتیجه به تقلید از هیچ پناهگاهی جز تقلید از افراد قابل اعتماد خویش نمی

دهند. تو را به پروردگارت سوگند، به من بگو: ه به آنان اعتماد دارند، تن میکسانی ک

 طوریچ شناختی از اصول فقه و حدیث و زبان عربی و همینکدامین فرد از عوام که ه

همه بگومگو و جر و بحث، حقیقت تواند در وسط اینهای بحث ندارد، میمنطق و شیوه

طور مستقل به حقانیت یک عقیده حکم به تواند می را دریابد؟ یا کدامین فرد از عوام

تواند خود را از بندِ تقلید برهاند تا خودش به شناخت اصول دینش کند؟ و چگونه می

کنند: شناخت اصول، نیازمند تخصص در ویژه در شرایطی که گمان میبه نایل شود؟ 

ید، از چنین علومی چنان که باای از علوم است؛ حال آنکه یک فردِ عامی آنمجموعه

 برخوردار نیست!

افکن سادگی در دامِ سودجویان شبههبه ست که عوام را ترین عواملیاین، یکی از مهم

که معنا و  -به مسلمان یاد دهیم که دینش را تنها بر آیات واضح قرآناندازد؛ اما اگر می
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گاه او را از ازد، آناستوار س -مفهوم مشخصی دارند و نیازمند تفسیرِ این و آن نیستند،

داند ایم که میدر مسیر روشنی قرار دادهاو را و  ایماحساس نیاز به تقلید در اصول رهانده

از سوی  اهللست که رسولها ایمان دارد، صرفاً همان اصولیاصول دین که به آن

ن تواند قاطعانه و بدون نیاز به کمک گرفتچنین خودش می. همپروردگارش آورده است

از علما یا هرکس دیگری، و نیز بدون نیاز به برخورداری از تخصص در علومی که 

تر برشمردیم، به نادرستی یا باطل بودن هر اصل باطلی حکم کند؛ بلکه هر پیش

را که  گریتواند هریک از علمای ضاللت یا بدعتمی -سواد باشدهرچند بی -مسلمانی

کند، ساکت نماید و مهم اضح قرآن استدالل میپایه و ذکرنشده در آیات وبه اصلی بی

به  قدر چهیا  رار داشتهگذار در چه پایه و سطح علمی قنیست که آن عالمِ بدعت

 !باشدهای مجادله و مناظره، آگاه شیوه

 برای شناخت اصول، به هیچ علمی نیاز نیست

چیزی دیگر،  گر اصول دین هستند و نهقرآن، بیان صریحِالدالله و قطعیوقتی نصوص 

این قانون، مسلمان را از تخصص به هیچ علمی نیاز ندارد؛  یابیم که شناخت اصولدرمی

در این  سازد.نیاز میینش بیدبرای شناخت اصول  -علم تفسیراز حتی  -ی علومدر همه

ی اصول، آشکارا در قرآن ست؛ زیرا همهیچ نیازی به حدیث و علوم حدیث نیمیان ه

 ند.اکریم بیان شده

وقتی برای شناخت اصول دین نیازی به علم تفسیر نیست، پس علوم عقلی در این 

 زمینه، چه جایگاهی خواهند داشت؟!

ی اصولی و بنیادین اسالمی را از تورم فکری و نخوتی توانیم اندیشهبدین ترتیب می

نها افراد ی آن وارد شده و آن را به انزوا کشانده و تی این تورم بر پیکرهدر نتیجهکه 

توانند با آن تعامل کنند، برهانیم؛ در برخوردار از سطح باالیی از علم و معرفت می

ی آن باید برای همه اعم از علما و صورتی که همگان اتفاق نظر دارند که اصول و ادله

 ی مردم، قابل درک باشد.توده
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ی مهم را نمایان و اسالمی از همان ابتدا این مسأله اصولی و بنیادگرایی اگر اندیشه

کننده بر اهل ساخت، اینک از پرداختن به ردهای فراوان و طوالنی و خستهنهادینه می

نگارش به باطل و نیز از هزاران کتاب طوالنی و مختصری که در موضوع عقیده 

همه ردود در برابر اهل باطل نیازی نبود؛ ناگفته نیاز بودیم و دیگر به ایناند، بیدرآمده

ند که اهل باطل از آن جهت که ما را از یگانه منبع اساسیِ اصول، یعنی از آیات محکم نما

 اند!اند، موفق بودهو قطعیِ قرآنِ بزرگ دور کرده

 بردعبارتی که تمام اصول اهل بدعت را زیر سؤال می

توانیم مندِ اهل بدعت در استدالل اصولی، میکاری روشدر صورت آگاهی از مغلطه

ی کننده بر همهای کاری و تمامها داریم با یک پرسش، ضربهثی که با آندر مباح

هایشان وارد سازیم؛ و آن پرسش اینکه: آیا دلیل صریحی از قرآن وجود دارد که گویییاوه

و  ،ی مردمعلما و توده :گاه برای همگان اعم ازاین اصل مورد ادعایتان را ثابت کند؟ آن

وردن یک آیه نیز برای ز آحتی ااهل باطل شن خواهد شد که روسوادها باسوادها و بی

 سو به این کتاب بزرگ راه ندارد:اثبات ادعای خود عاجزند! زیرا باطل از هیچ

                            :[41]فصلت 
یابد؛ از سوی پروردگارِ   و دگرگونی( از هیچ سو به آن راه نمیباطل )= تحری»

 .«حکیم و ستوده نازل شده است

بنابراین در قرآن کریم هیچ حجت استوار و روشنی برای اهل باطل وجود ندارد؛ اما 

غفلت از این حقیقت واضح و آسان باعث شده که اهل باطل ما را از آیات محکم و 

ها قابل برداشت متشابهی سوق دهند که چندین معنا از آن روشن قرآن به سوی آیات

ای برای اختالف علما وجود دارد و در بسیاری از موارد، ها مجال گستردهاست و در آن

سادگی طرف مقابل یا مخال ِ برداشت مورد نظرمان را به پذیرش قرائت به توان نمی

ز کسانی که خود را به حق منتسب بسا برخی ا و چه سازیمخویش از چنین آیاتی متقاعد 
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گاه که کنند و آندیدگاه شاذ و سست و نادری برداشت می ،دانند، از چنین آیاتیمی

شوند، موضوع، بیش از پیش پیچیده ی مناقشه کشیده میروایات یا استدالل به عرصه

هوم حاوی مفاند تا چه رسد به اینکه گردد؛ زیرا برخی از روایات، ضعی  و ساختگیمی

صحیحی باشند! لذا ناگزیریم به قواعد مربو  به تصحیح و تضعی  روی بیاوریم و به 

و  ست که اختالف در آن، حدکرانیعلم جرح و تعدیل بپردازیم که خود دریای بی

قواعد و ضوابط خاصّ خودش را دارد و بدین ترتیب  حدودی ندارد و هر گروهی،

معلوم است! و در  گیرد که سر و تَهِ آن ناار میانتهایی قرموضوع مورد بحث در خَأل بی

ها بزرگ و خانهیابد و کتابتری میشود، طول و عرض بیشنتیجه ردهایی که نوشته می

 گردند.تر میبزرگ

 -وارد شوندی مناقشه ی عقلی و مباحث فلسفی و کالمی در حوزهو چون ادله

جویان حق و حقیقت به روی حقی درهای همه -گونه که این امر، روی داده استآن

کنیم که در پی حق و حقیقتیم و آن را به روی ما گمان می ؛ در حالی کهشودبسته می

 گشاییم!جویان میحق

 دین اهلل، پیچیده یا فراتر از درک عوام نیست

تا این  آیا امکان دارد که دین اهلل :تو را به پروردگارت سوگند، اینک به من بگو

باشد؟ و آیا امکان دارد که اهلل متعال بندگانش را برای شناختن شعایر و درجه پیچیده 

ی شمار اندکی از های طوالنی که تنها از عهدههای بزرگ دینش به پیمودن این راهنشانه

آید، دستور داده باشد؟ و سپس عموم مسلمانان را بر اساس های بسیار توانمند برمیانسان

تی که از پیمودن یا فهم آن عاجزند، محاکمه نماید؟! و های سخت یا دستورااین راه

ای جز تقلید از علما نداشته است، به خطا برود، وضعیتی ها که چارهچنانچه هریک از آن

 ی آنان فرموده است:همانند وضعیت کسانی پیدا کند که اهلل متعال درباره
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            :[11 ]األحزاب 

گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه و می»

 .«ده و آنان را سخت لعنت کنکردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب ب

اش، آسان و قابل درک است در اصول و مسایل اساسی راستی که دین اهللبه هرگز! 

تواند بدون نیاز به چیزی غیر از قرآن کریم، دین اهلل متعال را بشناسد؛ و هر انسانی می

هاِرها ال يَِزيُغ بَیضاء لَیلُها كنالكتُُكم على رَ تَ » فرموده است: اهللگونه که رسولهمان

شما را بر راه روشنی رها کردم که شبش همانند روزش روشن »؛ یعنی: «هالِك   عنها إالَّ 

اگر دین تا «. گرددشود، از این راه روشن منحرف میهالک می است و فقط کسی که

 اهلل پیچیده بود، رسول -کنیمی دوری از قرآن احساس میکه ما در نتیجه -بدین اندازه

ضابطه و ها با گوناگونیِ اصول بیی ادیان و فرقهفرمود و وجود همهچنین نمیاین

طور که بر اساس جایز بودن اختالف در مسایل متعددشان، مشروعیت داشت؛ همان

سان به فرعی، تعدد در مذاهب فقهی جایز است؛ اگرچه مسایل فرعی به هیچ عنوان 

بزرگ و مهمی که بیان کردیم،  اصول و مسایل اصلی در چارچوب قانون ربانی

 گنجند.نمی

اساس و ناچیز یافتم؛ زیرا های گمراه اندیشیدم و همه را بیی فرقهدر اصول همه

کردن طوالنی  البتهمبتنی بر پایه و اساسی شرعی نبودند که درخورِ واکاوی باشند. 

استدالل نیستند،  از اساس، قابلاعتباری که ی ظنی و بیریسمان مباحث و پرداختن به ادله

ها را در شک این اصول را در اذهان برخی از مردم، ارزشمند گردانیده و بسیاری از آن

انداخته یا حداقل باعث شده است که صحت چنین اصولی را محتمل بدانند. با پیروی از 

پایه بودن این اصول نمایان روش االهی و قرآنی در اثبات اصول، برای هر مسلمانی، بی

ای که حقیقت را در ذهن سان از ردود و مباحث طوالنی و پیچیدهردد و بدینگمی
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سازد، گرداند و شناختن حقیقت را مشکل میخواننده یا شنونده، مشوّش و آشفته می

  گردیم.نیاز میبی


